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RESUMO 

 

A tese refere-se ao acontecimento da Missão do Maranhão (1894-1922), sua particularidade 

e um enredamento, no qual há o apostolado de missionários capuchinhos lombardos que 

empreenderam duas frentes de missão: indígena e popular, no território maranhense, com 

relevância à ingerência particular de um missionário sobre tal inauguração. A pesquisa 

desenhou-se pela construção deste acontecimento, nos documentos produzidos pela Ordem 

dos Frades Menores Capuchinhos – OFMCap, com destaque no contexto das missões 

capuchinhas no Norte brasileiro. Na particularidade da referida Missão, além dos 

fundamentos, há o compromisso assumido pela OFMCap, em atender a uma convocação feita 

pela Santa Sé, que, por sua vez, deveria atender ao convite do Governo brasileiro, para o 

envio de missionários que desenvolvessem a catequese indígena no Amazonas logo que 

inaugurada a República. No enredamento da Missão, há o interesse da Província capuchinha 

de Milão em assumir uma missão no Norte do Brasil, no sentido de reativar os seus conventos; 

há mediações diplomáticas frustradas nas relações entre a Ordem dos Frades Menores 

Capuchinhos (Itália), a Província capuchinha de Milão e a Prefeitura Apostólica de 

Pernambuco, em virtude do desencontro de suas aspirações missionárias para uma missão 

indígena; e há mobilização particular de Fr. Carlos de San Martino Olearo, por autonomia e 

liberdade de ação dos missionários, cuja repercussão alterou os destinos dessa empresa. 

Discursos foram analisados: os produzidos pela Igreja Católica Romana; pela OFMCap; pela 

Província capuchinha de Milão; pelos missionários capuchinhos; e pelo Estado brasileiro, nas 

condições de produção de fontes primárias inéditas, encontradas nos arquivos capuchinhos: 

do Convento de Nossa Senhora do Carmo, em São Luís - MA; da Casa Geral das Irmãs 

Missionárias Capuchinhas, em Fortaleza - CE; dos Capuchinhos Lombardos, em Milão; e do 

Geral da Ordem dos Frades Menores, em Roma. Busca-se dizer que, embora a historiografia 

existente ressalte apenas um desastre ocorrido na Missão, em 1901, denominado Massacre 

de Alto Alegre, há muitas possibilidades de convocação de outros sentidos nestas fontes 

primárias acerca desta empresa missionária e os seus desdobramentos. Desta forma, a 

pesquisa buscou entender os mecanismos de mobilização dos capuchinhos no sentido de 

desempenharem suas ações missionárias nesta perspectiva autônoma e livre no território 

maranhense; no enfrentamento das dificuldades encontradas e geradas; e na implantação da 

OFMCap no Sertão maranhense, através da criação da Prelazia de Grajaú - MA. Além disso, 

buscou-se igualmente pensar a Missão do Maranhão com outras referências como 

acontecimento sob um novo olhar, e por assim dizer, uma novidade que emergiu da 

particularidade e do enredamento. 

 

Palavras-chave: Arquivo. Acontecimento. Missão capuchinha. Maranhão. 



 

 

ABSTRACT 
 

This thesis refers to the event of the Mission of Maranhão (1894-1922), its particularity and 

entanglement. The mission was undertaking by the Apostolate of the Lombardy capuchin 

missionaries. The missionaries endeavoured two mission fronts in the Maranhão territory: 

indigenous and popular. This work presents the relevance of a particular interference of a 

missionary about such mission. The research was based on the construction of this event using 

documents produced by The Order of Friars Minor Capuchin – OFMCap, highlighting the 

context of the Capuchin Missions in the North of Brazil. In the particularity of this mission, 

besides foundations, there was an OFMCap commitment to attend a Holy See convocation as 

long as the Holy See was attending to a Brazilian Government invitation of sending 

missionaries to develop indigenous catechesis in the Amazonas state, as soon as the Republic 

was inaugurated. In the entanglement of the Mission there was an interest of the Capuchin 

Province of Milan to undertake a mission in the North of Brazil, on purpose to reactivate their 

convents; because of the lack of preparation of the Italian missionaries for an indigenous 

mission, there were frustrated diplomatic mediations in the relations among the Capuchin 

Order of Friars Minor (Italy), the Capuchin Province of Milan and the Apostolic Prefecture of 

Pernambuco; and there was private mobilization of Fr. Carlos de San Martino Olearo for 

missionaries’s autonomy and freedom of action. The repercussion of his mobilization changed 

the destiny of this missionary company. Discourses that were analyzed: those produced by the 

Roman Catholic Church; by OFMCap; by the Capuchin Province of Milan; by the Capuchin 

missionaries; and by the Brazilian State. The discourses analyzed were unpublished primary 

sources, found in the Capuchin archives: the Convent of Our Lady of Carmo, in São Luís - MA; 

of the General House of the Capuchin Missionary Sisters, in Fortaleza - CE; of the Lombardy 

Capuchins, in Milan; and the General of the Order of Friars Minor, in Rome. This thesis shows 

that, although the existing historiography only highlights the Massacre of Alto Alegre that 

occurred in the Mission in 1901, there are many other possibilities in these primary sources for 

what occurred in this missionary enterprise and its deployment. In this way, the research aimed 

to understand the mobilization mechanisms of the Capuchins for: carrying out their missionary 

actions in this autonomous and free perspective, in the Maranhão territory; facing the difficulties 

encountered and generated; and the implantation of OFMCap in the hinterlands of the 

Maranhão state by the creation of the Prelacy of Grajaú - MA. It was also aimed to think about 

the Mission of Maranhão with other references, as an event, under a new look, a novelty that 

emerged from the particularity and the entanglem ent. 

 

Keywords: Archive. Event. Capuchin mission. Maranhão. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Missão do Maranhão1 (1894-1922). Apostolado assumido pela Província 

capuchinha de São Carlos,2 em Lombardia – Itália, com duas frentes de missão: 

indígena e popular, no território maranhense, expandindo-se gradativamente para 

outros Estados do Norte e Nordeste brasileiros. Sua fundação (16 de agosto de 1894) 

ocorreu em difíceis circunstâncias, com ingerências autônomas de um dos 

missionários da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos3 – OFMCap – Fr. Carlos de 

San Martino Olearo.4 A motivação maior desta Missão era a expressiva quantidade de 

                                                           

1 Denominação oficial de uma missão de catequese indígena inaugurada no Maranhão (1894). É o título 
oficial que aparece nos documentos da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Encontra-se nos 
arquivos e nas várias publicações relativas à missão, feitas pela OFMCap. (Cf. AGMC, H 67, Doc. Off., 
A, 21; AOC, t. X, 1894, p. 363; t. XI, 1895). Nesta tese, será tratada a trama de inauguração desta 
missão e a ação missionária apenas no Maranhão, no período de 1894 a 1922. É o período missionário 
da Missão do Maranhão.  
2 Neste texto, aparecerão outras denominações a esta Província capuchinha, de acordo com o que 
aparece nos documentos: Província lombarda; Província de Milão; Província de São Carlos. E, de 
acordo com as Constituições Capuchinhas, uma Província capuchinha é parte precípua e imediata da 
Ordem franciscana. É governada pelo ministro provincial (118,6); é a precípua fraternidade (24,8); 
estabelece a pertença dos religiosos de conventos circunvizinhos a toda a Ordem, com no mínimo 
cinquenta sacerdotes, que tenham concluído convenientemente os estudos (130). Tem consistência 
própria para expressar a vitalidade do carisma, por eficaz testemunho apostólico e para utilidade da 
vida da Ordem (118,6); províncias ou grupos de circunscrições desenvolvem um programa orgânico de 
orientação e iniciação dos frades O [ordenações dos Capítulos] G [gerais da Ordem] 2/13 
(CONSTITUIÇÕES, 2014, p. 278). Vale ressaltar que estas Constituições (2014) são revisões 
fundamentadas nas Constituições anteriores, pelas quais os capuchinhos da Missão do Maranhão 
orientavam-se; consideram as exigências dos tempos, porém, não comprometem os fundamentos 
primeiros. Para esta pesquisa foram analisadas duas Constituições Capuchinhas. Uma, intitulada 
Regra de São Francisco, Constituições Capuchinhas e Ordenações dos capítulos Gerais, editada pela 
Cúria Geral da OFMCap, em Roma, 1935, e a de 2014, editada em Porto Alegre, pela Estef. Mas optei 
em utilizar o conteúdo das Constituições mais recentes, em alguns momentos do texto, somente para 
efeito de melhor compreensão, preservando o que há de essencial das antigas Constituições 
Capuchinhas.  
3 Frades de uma ramificação da Ordem Francisca primeira, fundada pelo primeiro grupo masculino, 
congregado por Francisco de Assis. Desta primeira Ordem derivaram todos os franciscanos religiosos: 
os Frades Menores (Observantes Reformados); os Frades Menores Conventuais; e os Frades Menores 
Capuchinhos (Ordem dos Frades Menores Capuchinhos – OFMCap). Estes últimos, pela reforma de 
1528, que na Itália se separaram dos Franciscanos Observantes; e os Observantes ou Reformados 
que reúnem todos os religiosos franciscanos que participaram das reformas antes do final de 1800. E 
todas estas reformas eram feitas com o objetivo de retomar o espírito genuíno do fundador. Antes de 
1528, já havia os Capuchos, em Portugal, ou seja, os religiosos franciscanos observantes reformados. 
Mas, em Portugal (século XV), só havia uma Província de Franciscanos, isto é, um grupo de Conventos 
subordinados a um único Superior Provincial; começou então a propagar-se entre esses Religiosos a 
ideia de se reformarem, ou melhor, de observarem mais exatamente a Regra de São Francisco. Eram 
movimentos que se davam semelhantes na Itália, na França e na Espanha. (Cf. FARIA, 1961).   
4 Primeiro Superior Regular da Missão do Maranhão (1894 a 1896). Nome de batismo: Pascoal 
Francesco Roveda, nasceu em Vaianello di San Martino Olearo, nos arredores de Milão (1852), e 
faleceu em Fortaleza - CE, aos 79 anos de idade (1931). A formação prévia de Fr. Carlos foi teológica, 
no Seminário Arquidiocesano de Milão. Depois decidiu entrar para a OFMCap, em 1873. Disponibilizou-
se para o envio ao Brasil (1892), com o propósito de desenvolver uma missão indígena no Norte 
brasileiro (GIANELLINI, 1993). 
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aldeias indígenas que havia nas margens dos rios maranhenses: Corda e Mearim. 

Espaço profícuo para a cristianização, no contexto das missões capuchinhas. 

Este apostolado foi um acontecimento,5 construído pelas ações de missionários 

capuchinhos, cujos precedentes estariam nas experiências dos capuchinhos italianos, 

autorizados pelo Império, na década de 1850, para os trabalhos de catequese e 

diretórios de aldeias indígenas, no Sertão maranhense. Além dessas referências, os 

capuchinhos lombardos justificavam também as primeiras experiências de catequese 

indígena, no Maranhão, realizadas pelos capuchinhos franceses, que acompanharam 

a expedição de Daniel de La Touche, na conquista da Ilha do Maranhão – quando da 

questionada fundação de uma França Equinocial (1612). 

Em 1891, logo após a inauguração da República, o Estado brasileiro necessitou 

de missionários para desenvolverem a catequese indígena, no Amazonas. Para isto, 

foi solicitado à Santa Sé o envio de missionários, preferencialmente capuchinhos 

italianos. A OFMCap convocou, portanto, a Província capuchinha de Milão para 

assumir uma missão no Norte do Brasil. Os missionários alistaram-se, foram 

selecionados e orientados brevemente para este envio. Chegaram primeiramente em 

Pernambuco, onde deveriam habilitar-se na língua portuguesa e conhecer aspectos 

importantes dos costumes locais e dos indígenas, para depois seguirem em missão. 

Entretanto, muitos problemas começaram a surgir, com a chegada dos primeiros 

missionários, pois com a mudança de Governo6 os recursos ficaram escassos, 

frustrando essa missão. 

Porém, esta frustração dos missionários desencadeou, como um fator 

interessante, para o acontecimento da Missão, no Maranhão. Ocorreu que, sem 

recursos para seguirem ao Amazonas, os missionários capuchinhos então foram 

convidados a colaborar com a atividade pastoral de Recife. Um destes – o Fr. Carlos 

de San Martino Olearo – não aceitou e começou a tratar de uma missão no Maranhão, 

com o bispo desta diocese, com iniciativas próprias, sem o conhecimento de seus 

Superiores de Pernambuco e da Itália. Nos primeiros documentos produzidos sobre a 

                                                           

5 O Acontecimento será aqui examinado como “indício ou vestígio significante, o acontecimento é 
compreendido duplamente, como sugere sua etimologia, como resultado e como começo, como 
desfecho e como abertura de possíveis. [...]. Cabe ao nosso tempo afirmar a força intempestiva do 
acontecimento na qualidade de manifestação da novidade, apreendido como começo“, afirma Dosse 
(2013, p. 6 -13). 
6 A mudança de Governo deu-se por uma urgência, visto que o Presidente Deodoro da Fonseca, 
compreendendo que o Brasil estava prestes a viver uma guerra civil, renunciou (em 23 de novembro 
de 1891), e chamou Floriano Peixoto, na ocasião, para a dura missão de assumir o compromisso de 
presidir a República do Brasil.   
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Missão do Maranhão, são evidentes os indícios desta iniciativa independente do 

capuchinho, e de suas consequências, referentes às muitas intrigas e divergências 

entre os Superiores da OFMCap e da Província de Milão.7 Ainda assim, os 

missionários foram para o Maranhão, com todas as divergências e suas 

circunstâncias. Fundaram uma missão e se mobilizaram para que esta fosse 

autônoma e livre, sob a liderança de Fr. Carlos. E em virtude de as atividades, no 

Maranhão, encontrarem-se em andamento, foi decretada uma Resolução, pelo 

Definitório Geral,8 que reconheceu o bom senso dos motivos adotados, e comunicou 

ao Ministro Provincial9 de Milão, as seguintes disposições, aprovadas pelo Ministro 

Geral,10 para a Missão do Maranhão: 1) plena autonomia e liberdade de ação aos 

missionários do Maranhão; 2) dispensa, por enquanto, de qualquer obrigação em 

relação a Pernambuco, visto que a província deve empenhar-se a potencializar a nova 

missão.11 

Em função desta resolução, a Missão do Maranhão foi definitivamente 

desligada da Prefeitura Apostólica12 de Pernambuco, em julho de 1894. E, após 

estabelecida, a referida missão abrangeu os Estados do Maranhão, Pará, Piauí e 

Ceará. Evoluiu para uma consciência de autonomia13 e liberdade de ação dos 

missionários capuchinhos lombardos, a partir de movimentos individuais, ratificados 

por determinação da OFMCap (Roma) e da Província capuchinha de São Carlos, em 

Lombardia (Milão). Mas, antes de partir para uma missão indígena, espraiou-se nas 

missões populares ou ambulantes, corroborando os trabalhos pastorais da vasta 

                                                           

7 É outra denominação da Província Capuchinha de São Carlos, em Lombardia, que também aparece 
nos documentos como Província lombarda. 
8 Cf. Atribuições no Quadro do Governo da Ordem - APÊNDICE A. 
9 Idem. 
10 Idem. 
11 Trecho da Resolução do Ministro Geral da OFMCap, Fr. Bernardo da Andermatt, no qual Aprova que 
os Milaneses sejam completamente independentes de Pernambuco. E que o Procurador Geral da 
Ordem procure se esclarecer junto ao Fr. Cassiano, Diretor da Colônia Isabel, em Recife - PE, sobre 
as alegações dos missionários milaneses. Este documento encontra-se no Arquivo Geral dos 
Missionários Capuchinhos, em Roma na Caixa H, número 67. Doc. Off A, 12. Mic. 174/3.9-12. 3658. 
12 Era uma circunscrição administrativa eclesiástica, à época. Havia Prefeitura Apostólica onde ainda 
não estava implantada uma diocese. As missões das ordens religiosas deveriam estar vinculadas a 
uma prefeitura apostólica para a intermediação entre as ordens, a Igreja e o Estado brasileiro. Cf. 
APÊNDICE A. 
13 Consideram-se aqui os seus significados comuns: autogoverno, emancipação, independência, 
liberdade, soberania (HOUAISS, 2003). Ampliados na esfera filosófica, trazendo para as buscas 
indícios do escopo do projeto ético kantiano, no qual é estabelecido um imperativo do qual a razão se 
fundamenta para o agir autônomo em busca de uma lei que universalize nossas atitudes (KANT, 2006).  
Nesta tese, autonomia refere-se à concepção intrínseca à liberdade, que também pode ser concebida 
como “autonomia” ou “independência”, mas, nesse caso, como independência das pressões ou 
coações procedentes da comunidade, quer como sociedade, quer como Estado (MORA,1994). 
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diocese do Maranhão, em virtude da grande escassez de clero, à época. Gerou muitos 

impactos sociais e culturais no Sertão14 maranhense e na Capital do Estado – São 

Luís, com a proposta de cristianização e civilização indígena. 

As ações de alguns missionários, nos primeiros anos, dão indícios de um plano 

de catequese autônomo, sem ponderações sobre as características socioculturais das 

aldeias e sobre a vida na floresta. As decorrências sugeriam tragédia, pois no auge 

de suas atividades a Missão do Maranhão foi vitimada por um grande desastre. Um 

massacre, no qual foram dizimadas mais de duzentas pessoas, inclusive os 

missionários que trabalhavam no local, chamado Alto Alegre. Foi o denominado 

Massacre de Alto Alegre,15 em 1901. Os missionários que restaram voltaram-se para 

as missões populares e, com a mudança de planos, fundaram uma Congregação 

feminina (1905) em Santo Antônio do Prata - PA. Era a Congregação Missionária 

Capuchinha – CMC, que depois entrou no território maranhense (1910) para a 

educação das meninas, inclusive as indígenas, em escolas da diocese. A partir destes 

novos rumos da Missão do Maranhão, foram criados seminários, justamente para a 

implantação da Igreja e da OFMCap no Sertão maranhense, com a criação da Prelazia 

de Grajaú. Em toda esta trajetória foi sustentada, apesar das limitações, uma 

disposição autônoma e livre nas ações dos missionários. 

O objetivo desta tese, no entanto, não enfatiza a ocorrência do Massacre de 

Alto Alegre, embora esteja situado na construção narrativa, como o momento mais 

crítico da Missão, acionando outros pontos imprescindíveis na compreensão deste 

acontecimento. 

                                                           

14 Região do interior do Estado, afastada do litoral maranhense, com belos cenários naturais, 
desenhados por uma geografia fluvial extraordinária, cujos rios se redistribuem para bacias maiores e 
menores, protegida por densas florestas, e significativa presença de povos indígenas. Mas, igualmente, 
um espaço gerado, a partir de disputas, conquistas, tensões, entre indígenas e fazendeiros de gado, 
pernambucanos e baianos (século XVIII), que entraram expandindo fazendas de gado, no usufruto das 
terras férteis, na colonização dos espaços do sertão.  As primeiras descrições sobre o Sertão 
maranhense foram feitas por Francisco de Paula Ribeiro (1847), ratificadas por Carlota de Carvalho 
(1924), e outros autores, a exemplo de João Renôr Ferreira de Carvalho (2011) e Maria do Socorro 
Coelho Cabral (2008). 
15 Aqui pode ser considerado um microacontecimento que sempre emerge nos trabalhos acadêmicos 
como um tema polêmico na Missão do Maranhão. Sobre este conceito, Dosse (2013, p. 7) argumenta 
ser este o “que perturba a vida cotidiana do indivíduo, e se afirma mais como enigmas irresolutos, de 
Esfinge que interroga as capacidades da racionalidade e consegue demonstrar não a sua inanidade, 
porém sua incapacidade de saturar o sentido do que intervém como novo, porque fundamentalmente o 
enigma carregado pelo acontecimento sobrevive ao seu desaparecimento”. Nesta tese, será utilizada 
a denominação Massacre de Alto Alegre, como informada nos documentos da OFMCap., sobre a 
Missão do Maranhão. Não há a pretensão de fazer ressurgir outro sentido deste evento, que não seja 
trazer o referido desastre para a ilustração e encontrar a consciência missionária, do ponto de vista da 
autonomia e da liberdade de ação dos missionários, sobre as suas responsabilizações e interpretações. 
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Mais pontuais à pesquisa são as mobilizações dos capuchinhos, desde os 

primórdios da Missão até a implantação da OFMCap, no Sertão maranhense. 

Igualmente, são pontuadas as nuanças trazidas por este acontecimento, podendo ser 

compreendido aqui como desfecho e como abertura de possíveis.16 

Nesta perspectiva, a pesquisa da tese perfilou-se à sua questão geradora, na 

busca de um fio de sentidos, que justificou a Missão do Maranhão (1894-1922), como 

um acontecimento, construído de particularidades e de um enredamento, nos arquivos 

capuchinhos. No âmbito das particularidades, estão os fundamentos, os projetos e as 

experiências missionárias. Na compreensão do enredamento, está a materialização 

da autonomia e da liberdade dos missionários nas suas ações, uma novidade, 

articulada com outros acontecimentos, desde os primórdios da referida Missão. 

Mas, chegar ao ponto de tecer uma ideia sobre este acontecimento, foi 

necessário adentrar em arquivos capuchinhos e analisar as condições de produção17 

dos seus documentos. Uma aventura.18 Ao largo das buscas e das análises percebi 

que me encontrava em três situações imbricadas: em um labirinto; lançando uma rede 

de pesca; e tecendo um tapete persa. Tudo isto, com o propósito de levantar, daquela 

memória, um fio de sentido da Missão do Maranhão (1894-1922). 

Sentir-me em um labirinto19 foi perceber quantos caminhos tortuosos na 

complexidade do compromisso de enfrentar a tese, e as dificuldades de encontrar vias 

que conduzissem a uma saída. E neste espaço complexo, encontrar o fio de Ariadne, 

para que fossem demarcados todos os pontos essenciais para o enfrentamento do 

percurso, que aqui pode ser representado pelo Conhecimento construído no 

Doutorado. Neste percurso, foi imprescindível a orientação competente e cuidadosa 

do Professor Dr. Luiz Fernando Medeiros Rodrigues; e o incansável 

acompanhamento da pesquisa, no arquivo20 dos capuchinhos no Convento do Carmo, 

                                                           

16 Nesta tese foram observadas as Reflexões sobre o retorno do acontecimento, em Dosse (2013, p. 6-
13), quando o autor sustenta que “transformado em indício ou vestígio significante, o acontecimento 
pode ser compreendido duplamente, como sugere a sua etimologia, como resultado e como começo, 
como desfecho e como abertura de possíveis”. 
17 Refere-se às circunstâncias históricas dos discursos na produção dos documentos. A análise das 
condições de produção dos documentos, inscrita na constituição do que é dito, é determinante para a 
compreensão do discurso. São condições que abrem “à elaboração de sua relação com os sentidos, 
desnaturalizando-os e desautomatizando-os na relação com a língua e com a história” (ORLANDI, 
2001, p. 14). 
18 No sentido de um misto de ventura, de sorte, de imprevisto (HOUAISS, 2003). 
19 O Labirinto e o fio de Ariadne são alegorias utilizadas nesta tese, tomadas da Mitologia Grega.  
Representam aqui, respectivamente, a estrutura labiríntica dos estudos e a construção da tese; e a 
orientação de uma saída para o exterior, a salvo. 
20 Denominado ARQUIVO DA VICE-PROVÍNCIA CAPUCHINHA MARANHÃO-PARÁ. 
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em São Luís do Maranhão, pelo Fr. Rogério Beltrami de Milão. Além disso, foi muito 

importante a colaboração da Irmã Utília Maria Aviz Castilho, responsável pela 

documentação no Arquivo da Casa Geral das Irmãs Missionárias Capuchinhas, em 

Fortaleza - CE; e da Cooperação Internacional dos Arquivos Históricos dos 

Capuchinhos de Roma e de Milão, representada pelo Fr. Costanzo Cargnoni 

(OFMCap), na aquisição de documentos e de catálogo de microfilmes referentes à 

memória de uma missão capuchinha no Maranhão. A busca documental foi realizada 

no labirinto de arquivos capuchinhos. 

Ao tempo que eu dava conta de sair deste labirinto, com as providências que 

envolviam a tese, buscava no discurso dos arquivos uma saída para delimitar o tema, 

que há muito era escolhido. Percebi que na documentação do arquivo capuchinho do 

Convento do Carmo, em São Luís - MA, poderia encontrar indícios extraordinários 

sobre os motivos que levaram à tal missão ser inaugurada e desenvolvida, no 

Maranhão, no período de 1894 a 1922. As análises atentaram para os grifos originais 

da documentação, os quais foram mantidos nas fontes citadas neste texto. 

A pesquisa, apesar de sua orientação prévia, com objetivos claros, e a ilusão 

de ter o controle sobre o seu produto, não afastava a sensação de se estar em um 

labirinto, com muita indecisão sobre as suas saídas. A busca estava aleatória. A única 

certeza era de uma pesquisa sobre a Missão dos capuchinhos lombardos, no 

Maranhão. 

Após assíduas visitas ao arquivo do Convento do Carmo, em São Luís - MA, foi 

possível ler centenas de documentos, organizá-los e encontrar uma razão para o 

trabalho. E, na oportunidade, comecei a aproximar documentos e historiografia 

referente, e notar que o acontecimento da Missão do Maranhão foi analisado, por 

poucos capuchinhos historiadores, com base nos seus documentos, produzidos pela 

OFMCap. Verifiquei que há historiografia, baseada nas fontes primárias. Mas, o 

acontecimento da referida Missão ainda não foi convocado, a ponto de se abrir para 

outros sentidos. Dentre os capuchinhos historiadores, está Fr. Metódio21 da Nembro, 

                                                           

21 Fr. Metódio (Carobbio), sacerdote capuchinho, nasceu em Nembro, Itália. Foi laureado em Belas 
Artes, cursou Missiologia, em Roma. Lecionou Filosofia do Direito na Eritreia. Ali se dedicou à pesquisa 
histórica e escreveu a História da Missão dos Capuchinhos, naquela Missão Lombarda. De 1953-55, 
esteve no Brasil e, com suas pesquisas, escreveu Os Capuchinhos no Brasil – Missão e Custódia do 
Maranhão (1892-1956). Outra Obra interessante, produto de intensa pesquisa etnográfica, é intitulada 
Notas sobre os índios da Prelazia de Grajaú, editado pela Voz de São Francisco, em Fortaleza - CE 
(1955). Regressando à Itália, lecionou Teologia e Missiologia em vários Institutos de Roma, e, ao 
mesmo tempo, dedicava-se à pregação. Em dezembro de 1974, retornou ao Brasil, assumiu a capelania 
do Leprosário do Prata (Pará) e juntamente com outras atividades dedicou-se à pesquisa sobre a vida 
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que organizou uma obra (1957), intitulada I cappuccini nel Brasile – missione e 

custodia del Maranhão (1892-1956), publicada no Centro de Estudos Capuchinhos 

Lombardos, em Milão, na qual o autor apresenta a atividade dos capuchinhos 

lombardos no Maranhão, Pará, Piauí e Ceará, sumariamente. Sem dúvida, é um 

trabalho interessante, escrito apenas na língua italiana, disponível apenas aos 

conventos capuchinhos, no qual o autor se preocupou em apontar detalhadamente os 

documentos referentes e suas fontes nos arquivos dos capuchinhos: no Convento do 

Carmo, em São Luís do Maranhão; nos arquivos capuchinhos de Belém - PA, de 

Fortaleza - CE; Arquivo Provincial de Milão, na Viale Piave, e Arquivo Geral da Ordem, 

em Roma. 

Outro capuchinho a investir em uma historiografia da Missão foi Fr. Bartolomeu 

de Monza22 (OFMCap), em 1908. O único motivo era o Massacre de Alto Alegre, em 

1901. Nesta obra, o autor relata o importante desastre, em que foram vitimadas mais 

de duzentas pessoas, incluindo os missionários, as freiras, crianças e muitas famílias 

inteiras, no lugar chamado Alto Alegre, da Comarca de Barra do Corda, no Maranhão. 

A chacina foi iniciada na igreja, por um grupo de indígenas Guajajara [Tenetehara], no 

dia 13 de março de 1901, às 5 horas da manhã, quando muita gente assistia à missa. 

A mortandade estendeu-se por vários dias, nas fazendas e sítios da localidade, que 

também eram saqueados. 

Sobre este massacre, Monza (2016) sustentou suas ideias, com base nos 

documentos da OFMCap, e nos relatos das pessoas de Barra do Corda e de Alto 

Alegre. Foi um trabalho elaborado com o objetivo de juntar argumentos para a abertura 

de um processo de beatificação dos frades, vítimas, o que não foi possível seguir em 

frente, por questões que envolvem tensões no âmbito sociocultural. É uma 

historiografia impregnada de emoção e de apologias, que recentemente foi reeditada 

pela Editora do Senado Federal (2016), com notas e comentários de Antonio Carlos 

Lima (jornalista da Academia Maranhense de Letras). 

                                                           

de Fr. João Pedro de Sexto, fundador da Congregação das Irmãs Missionárias Capuchinhas. Os 
problemas de saúde o impediram de continuar seu apostolado e suas pesquisas. Retornou à Itália, 
onde faleceu no dia 7 de fevereiro de 1976, aos 61 anos. 
22 Fr. Bartolomeu de Monza (Milão) – Ratti Antonio Paolo. Foi Diretor da Revista Annali Francescani. 
Missionário na Índia (1883-1904). No ano de 1904, veio ao Brasil e foi o primeiro a escrever um livro 
sobre o Massacre de Alto Alegre, intitulado: Massacro di Alto Alegre – note storiche, Milano, 1908. 
Faleceu aos 64 anos de idade, em Bérgamo - Itália. 
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Há também um trabalho elaborado por Fr. Gentil Gianellini,23 com o título: 

Saíram para semear... e já faz cem anos que a semente caiu em terra boa, editado na 

Itália – Gorle, pela VELAR, em 1993. É uma obra em homenagem aos cem anos de 

presença capuchinha lombarda, no Norte e Nordeste brasileiro, na qual alguns 

missionários colaboraram com seus artigos comemorativos para compor esta 

produção. 

Outro trabalho de pesquisa editado foi o de Graziella Merlatti, de 1952. Amor e 

martírio em Alto Alegre – 1901. Tradução de Vito Milesi, editado pela Ética, em 

Imperatriz - MA, 2001. É uma obra que traz uma reflexão do que foi o Massacre de 

Alto Alegre, considerando os desdobramentos do referido desastre à luz dos Direitos 

Humanos. Traz uma narrativa da memória do martírio, das canseiras e do sofrimento 

que acompanharam a Missão, com todos os seus perigos e teimosias, com os quais 

os missionários impunham e assumiam a responsabilidade de transformação 

daqueles povos de Alto Alegre, em famílias cristãs. 

Afora estes trabalhos, alguns historiadores, sociólogos, antropólogos, teólogos 

ilustram os seus temas maranhenses trazendo a presença destes capuchinhos no 

Maranhão. Relatam sobre as missões populares no Estado, com ênfase no 

fortalecimento da territorialidade eclesiástica, visto que naquele momento a Igreja 

encontrava-se dispersa, e o clero era escasso. Outros, porém, são voltados para o 

Massacre de Alto Alegre, a exemplo de Olimpo Cruz (1982) que escreveu sobre a 

revolta de Alto Alegre, destacando a figura de Caboré (Cauiré Imana- o cacique 

rebelde), uma liderança indígena na motivação do massacre. No Prefácio desta obra, 

Wolney Milhomem destaca que Olímpio Cruz viveu vários decênios junto aos silvícolas 

como um sertanista carregado de humanismo.  

Em grande parte da historiografia referente, não se trata de Missão do 

Maranhão. O que é tratada é a presença dos capuchinhos, e que se tornou a causa 

deste desastre. São trabalhos que convocam este microacontecimento, tecendo-o 

naquilo que ouviram dizer, nos jornais da época e na historiografia muito sumária, 

elaborada pela OFMCap. A desconhecida Missão do Maranhão é sempre convocada 

                                                           

23 Missionário Capuchinho da Província de Milão. Nasceu em Busto Arsizio-Varese (Itália), em 
22/10/1943. Está no Brasil desde 1971, desenvolvendo atividades pastorais na circunscrição da Vice-
Província Lombarda, que, atualmente, desmembrou-se em outra, denominada Província Capuchinha 
Nossa Senhora do Carmo Maranhão-Pará-Amapá, na qual exerceu o cargo de Ministro Provincial, no 
período de 1995 a 1999. Atualmente encontra-se em Imperatriz - MA, na fraternidade dos capuchinhos 
daquela localidade. 



27 

 

a ressurgir24 com outros sentidos e propostas, inclusive de mudança para outras 

denominações, como a presença capuchinha no Maranhão; e o Massacre de Alto 

Alegre. Este que também ganha outras denominações, como o Tempo de Alto Alegre, 

manifestada pelos indígenas, quando da pesquisa realizada pelo IPES (Instituto de 

Pesquisas Econômicas e Sociais, do Estado do Maranhão), em1991, na localidade 

Alto Alegre. O Tempo de Alto Alegre é uma denominação utilizada nos trabalhos de 

antropologia, a exemplo de Mercio Pereira Gomes (1977, 2002), quando estuda os 

Tenetehara, e Cláudio Zannoni (1999), quando sustenta a ideia de que a identidade 

Tenetehara-Guajajara é indissociável da sua história de lutas sociais e, portanto, 

construída na conflitualidade. Claudio Zannoni fez uma análise do Massacre de Alto 

Alegre na Imprensa maranhense, resultando na sua Dissertação de Mestrado. 

O Massacre [Conflito de Alto Alegre] aparece sob vários pontos de vista: 

sociológico, antropológico, político, valendo-se das fontes que encontraram, ou dos 

argumentos já tecidos por jornalistas, antropólogos, sociólogos, como possibilidades 

de encontro de novas significações. Percebi nesta historiografia que não são 

considerados os significados dos verbetes massacre, tempo e conflito. Estes são 

utilizados no afã das convicções pessoais dos autores, visto que a imbricação dos três 

verbetes sugere para além de uma situação. Mas, separados, poderiam reservar-se 

aos seus significados. Outro ponto importante, quando os autores tratam deste tema, 

é que falam de um processo judicial, mas não dão nenhuma referência sobre este 

documento: nem número do Registro, nem Comarca, nem trâmite. E por esta alusão 

nebulosa ao processo, decidi percorrer os locais que poderiam ter alguma informação: 

no Arquivo Público do Estado do Maranhão; no Arquivo de Justiça do Estado do 

Maranhão; e no Arquivo da Vice-Província Capuchinha Maranhão-Pará. A informação 

é de que não existe nem vestígio desse processo. No Arquivo Público,25 os materiais 

encontrados referem-se apenas a um Requerimento, no qual tem um relato da 

ocorrência do Massacre e um pedido de socorro e providências ao setor público, feito 

por um habitante de Barra do Corda; outro documento refere-se à planilha de 

ocorrências, onde aparece um delito coletivo, com muitos assassinatos, no dia do 

                                                           

24 Cabem, nesta oportunidade, os estudos de Dosse (2013), quando orientam para novos olhares sobre 
o acontecimento, que, segundo o autor, “é o que provoca uma mudança na abordagem do antes do 
acontecimento em direção ao seu depois, de suas causas aos seus vestígios”. No caso, fazer ressurgir 
este acontecimento será trazê-lo sob pontos de vista que desvelem sentidos de sua repercussão. 
25 Requerimento sobre o Massacre de Alto Alegre. Cf. APEM. Setor de avulsos. Secretaria de Governo. 
Série: Requerimentos. 1901. Relatório e Correspondência: APEM. Setor de avulsos. Fundo: Polícia 
Civil. Série: Correspondência do delegado de polícia da Barra do Corda - MA. 
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massacre, em Alto Alegre; e outro, da Chefatura de Polícia de Barra do Corda, no qual 

o Delegado de Polícia relata ao Governador do Estado a morte natural de vários 

presos naquela delegacia, dentre os quais alguns índios envolvidos no massacre, 

como o índio Caboré, uma liderança Guajajara. 

Ainda assim, percebendo esta falta na historiografia, ao examinar os 

documentos, senti a necessidade de convocar autores pertinentes ao tema. 

Identifiquei nos discursos dos documentos as circunstâncias de fundação da Missão 

do Maranhão, e suas consequências, e um ponto de vista, até então silenciado: a 

condição imposta pelos missionários, referente à sua autonomia e liberdade de ação. 

Talvez despercebida, tendo em vista que os olhares da historiografia, tão quanto 

relevantes, focavam apenas uma presença e um massacre. Neste sentido, as 

eventuais considerações são tecidas sobre as implicações desta presença na 

decorrência do massacre, em virtude do embate com latifundiários, nas frentes de 

ocupação das terras indígenas, numa “resistência” indígena e nas políticas 

civilizatórias do governo. 

Procurei aproximar as narrativas dos documentos dos arquivos aos trabalhos 

clássicos de maranhenses, para capturar mais alguma informação, como: Mário 

Meireles, em História do Maranhão (1980), e em História da Arquidiocese do 

Maranhão (1977), que, dentre outros assuntos sobre a História do Maranhão, ilustra 

com os aspectos sociais e culturais da presença dos capuchinhos no Estado. O 

autor traz os primórdios da presença capuchinha no Maranhão, pelos franceses. 

César Marques (1826-1900), com as explicações dos verbetes do Dicionário Histórico-

Geográfico da Província do Maranhão, com notas e apuração de Jomar Moraes 

(2008), apresenta sumariamente alguns significados e argumentos breves sobre a 

presença dos capuchinhos e a sua importância para a vasta diocese do Maranhão, à 

época. Eloy Coelho Neto (1985), que, ao tratar de uma Geo-História do Maranhão, 

uma história Geral do Estado, procura focalizar, prioritariamente, o alargamento da 

terra, sua ocupação, exploração e desenvolvimento social, econômico e cultural, a 

partir das incursões dos primeiros capitães-de-estrada e dos primeiros missionários 

religiosos. Mas, quando segue para os capuchinhos lombardos, a motivação da escrita 

ancora no Massacre de Alto Alegre, valendo-se da narrativa do Fr. Metódio da Nembro 

(1957). 

Outros trabalhos organizados, a exemplo de Lourdes Lacroix (2012), tratam da 

Cidade de São Luís, trazendo os capuchinhos lombardos para efeito de ilustração na 
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formação religiosa, nas festas religiosas, na administração dos cemitérios e 

leprosários, na reconstrução do Convento do Carmo, enfim. Em outro trabalho mais 

recente de Lourdes Lacroix (2015), intitulado História da medicina em São Luís: 

médicos, enfermidades e instituições, a autora enfatiza a presença religiosa 

capuchinha na assistência médica aos desvalidos. Na oportunidade, são lembradas 

as Irmãs Missionárias Capuchinhas, na decisão de criarem uma Escola de 

Enfermagem, em 1934, na assistência como enfermeiras do Hospital de Beneficência 

Portuguesa, em São Luís. Nesta obra, a autora também traz informações sobre o frade 

capuchinho médico missionário Alberto Beretta, que iniciou os seus trabalhos 

médicos, atendendo por muitos anos a população do Sertão maranhense, desde a 

década de 1950 até 1970. No livro de Zagonel (2001), Capuchinhos do Brasil, 

encontram-se vários artigos sobre a presença dos capuchinhos em várias regiões 

brasileiras. A informação sobre os capuchinhos no Maranhão foi elaborada por Fr. 

Rogério Beltrami, na qual o articulista também se esforça por apresentar os aspectos 

mais gerais. 

Os autores supracitados apresentam o acontecimento da Missão do Maranhão, 

naquilo que conseguiram perceber dos seus vestígios, nos seus lugares de memória. 

A propósito, a minha dissertação de Mestrado em Educação, cujo título é A Proposta 

Capuchinha na História da Educação Maranhense, também não trata dos primórdios 

da Missão do Maranhão. Para esse trabalho, utilizei um breve histórico, com base em 

fontes secundárias, vendo apenas a presença capuchinha, e a sua contribuição para 

a educação no Estado do Maranhão. O fio condutor foi a identificação das marcas 

discursivas de evangelização na proposta pedagógica das escolas da Congregação 

Missionária Capuchinha. São trabalhos interessantes, no sentido de inquietarem o 

leitor para buscas mais amplas de outros sentidos. 

Portanto, para convocar outros sentidos do acontecimento da Missão do 

Maranhão, lancei-me como quem lança uma rede de pesca, composta de fios, de nós 

e de vagas acionando a noção de sistema sobre as narrativas dos documentos; onde 

tudo é relevante, inclusive as vagas, que representam a presença da falta, nos dando 

a oportunidade de formação de novos sentidos, novas interpretações. Isto porque os 

documentos não contêm o real da história. Esta metáfora foi tomada das noções de 

Discurso em Michel Pêcheux, para que eu pudesse perceber a convocação de 

sentidos daqueles documentos referentes a um empreendimento missionário, no 

Maranhão. Aqui, apesar de saber que o acontecimento está em si, compreendi que 
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os discursos que o engendram estão abertos, pelas vagas, para equívocos e 

simetrias; para novas significações. É que um discurso seria uma rede e como tal 

representaria o todo; só que este todo comporta em si o não-todo, esse sistema abre 

lugar para o não-sistêmico, o não-representável (INDURSKY; FERREIRA, 2007). 

Acompanhei as narrativas de aproximadamente 150 documentos, 

selecionados, e percebi o quanto um acontecimento de missões das ordens religiosas 

parecia ter um único fio condutor do tecido: a evangelização de povos, em lugares 

onde a Igreja ainda não estabelecera a sua territorialidade. Uma rede da expansão de 

ações eclesiásticas nos continentes. Parecia que sim. Entretanto, notei, nas suas 

vagas e nos seus nós, que estas missões dependiam do envio de religiosos, que se 

dispusessem a sair de suas pátrias e culturas para desenvolverem estas ações 

missionárias em outros contextos. Estas missões dependiam igualmente das 

convicções pessoais dos missionários, e de suas projeções. Muitos não tinham a 

mínima ideia do que iriam encontrar em missão. E, por mais que fossem preparados 

espiritualmente, não conseguiam descolar as suas pátrias e a sua cultura das relações 

missionárias com o outro, de pátria e cultura diferentes. Lógico. Portanto, uma missão 

poderia se tornar uma aventura. Olhá-la como quem lança uma rede de pesca foi 

apostar em novos sentidos. 

Foi nesta perspectiva que procurei olhar, nestes documentos, os indícios de 

como os missionários se pronunciavam acerca do acontecimento da Missão do 

Maranhão: como sustentavam as suas ideias; o que consideravam uma missão 

indígena; como justificavam as missões populares; e, principalmente, como, por meio 

das narrativas26 de suas cartas e relatórios, justificavam as perspectivas de 

                                                           

26 A narrativa histórica, como a escrita da história, em uma formulação, segundo Certeau, "tem uma 
função simbolizadora, permite a uma sociedade situar-se, dando-lhe na linguagem um passado e 
abrindo um espaço próprio para o presente: marcar um passado é dar lugar à morte, mas também 
redistribuir o espaço das possibilidades, determinar negativamente aquilo que está por fazer e, 
consequentemente, utilizar a narratividade que enterra os mortos como meio de estabelecer um lugar 
para os vivos" (CERTEAU, 1982, p. 107). Esta formulação de Certeau expressa de um modo próprio a 
questão do esquecimento na história como ausências, construções desaparecidas, a serem 
configuradas por uma interpretação que é indissociável da forma escrita que toma, por uma 
narratividade que possa expressar a memorização das potencialidades recalcadas no passado, que 
não significaria propriamente dar vida às figuras apagadas, no sentido de reencontrar sua origem ou 
sua verdade primeira, mas que consistiria numa configuração atenta para o que poderia haver de 
inaudito na história, de não-dito, nos acontecimentos que foram objetos do esquecimento. Uma 
narrativa que não visaria à acumulação completa e ordenada dos fatos históricos propriamente ditos, 
mas que seria relativa a um estatuto do acontecimento histórico que não o identifica com a dimensão 
do episódico na história. Uma construção do acontecimento histórico, produto do próprio 
questionamento da relação entre memória e esquecimento, que implica um trabalho de construção de 
temporalidades diversas e entrecruzadas. Mesmo porque esta possibilidade de construção emerge de 
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desenvolvimento de suas ações missionárias, perante a Ordem dos Frades Menores 

Capuchinhos - OFMCap e a Província Capuchinha de São Carlos, em Lombardia. 

Narrar este acontecimento também foi outra aventura, visto que o fio condutor 

era apenas o trajeto para grandes descobertas. Pois, ao lançar a rede, percebi que 

havia uma série de questões, entre as vagas e os nós, de um envio de missionários 

para a evangelização e a ação propriamente dita. Uma delas era a condição imposta 

pelos missionários, para que suas ações fossem desenvolvidas com plena autonomia 

e liberdade. Este foi um ponto de vista capturado, após tantas tentativas, buscando 

nas fontes escritas um sentido como quem lança uma rede de pesca. Aliás, este ponto 

é uma regularidade nas narrativas dos documentos, mas que se tornou em uma 

novidade. 

A escolha da temática – a Missão do Maranhão – surgiu da curiosidade de 

conhecer as suas fontes primárias, e tentar convocar algum sentido dos seus 

vestígios. Ratificou-se por este meu encontro com os vestígios no arquivo dos 

capuchinhos, em São Luís do Maranhão, e as suas aproximações com a historiografia 

referente. É um tema muito presente na vida social e cultural, em todo o território 

maranhense. E, como dito anteriormente, é estudado por historiadores, educadores, 

antropólogos, sociólogos e teólogos. Faz parte da minha história escolar e profissional: 

por eu ter estudado e trabalhado como professora nas escolas capuchinhas; pelas 

experiências compartilhadas nestes conventos; participando de encontros 

franciscano-capuchinhos, nas atividades evangelizadoras nas paróquias e escolas; 

pelas leituras referentes à temática; por analisar a repercussão deste acontecimento, 

nos âmbitos cultural, social, religioso e político do Estado do Maranhão. E concluir 

que os vestígios da Missão do Maranhão, identificados nos seus lugares de 

memória,27 abrem-se para múltiplos sentidos. Foi um encontro interessante para uma 

professora manifestar a marca da historiadora e de suas circunstâncias. Portanto, é 

desta empresa que sustento a ideia de um novo sentido, que apresente um vir-a-ser 

deste acontecimento, com a convicção de que este é a manifestação do pôr-de-si do 

historiador, com base nos vestígios e no legado deixados, para fazer retornar o 

                                                           

um trabalho interrogativo desta história-memória que parta de um apelo do presente desde que este 
não se constitua num "igualamento amnésico da história" (SARLO, 1997, p. 40).  
27 Vale aqui lembrar Nora (1981, p. 12), que se refere aos lugares de memória como restos, e o conceito 
problematizador de memória, que são “rastros, distância, mediação, uma história, uma reconstrução 
sempre problemática e incompleta do que não existe mais”. 
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acontecimento. Assim, será único, que não se repete na construção de suas 

narrativas. 

Decidi que o propósito deste estudo, sobre o acontecimento da Missão, estaria 

circunscrito na novidade identificada nos documentos da periodização, desde 1893, 

que antecede a fundação da Missão (1894), com vista à sua particularidade, ao seu 

enredamento, e à sua repercussão institucional e social, até 1922. 

Portanto, o material selecionado, para análise, foi em função da periodização 

de 1893 a 1922, referente ao tempo missionário, que se iniciou com a chegada dos 

capuchinhos lombardos em Pernambuco, depois, no Maranhão, e se encerrou com 

a implantação da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos no Sertão do Maranhão, 

através da formação religiosa de nativos, nos seminários. O estudo utilizou a produção 

documental gerada de uma conjuntura relacionada ao período missionário que se 

iniciou com as primeiras tratativas para a fundação da Missão e se estendeu até a 

criação da Prelazia de Grajaú, momento em que surgiram novos rumos para a Missão 

capuchinha no Sertão maranhense. Período relativo ao compromisso com os 

elementos suscetíveis à resolução do problema da tese, relacionados a pontos 

determinantes das questões geradoras. 

A propósito, as questões geradoras aproximam os argumentos desta tese, 

formuladas nos seguintes termos: o que foi o acontecimento da Missão do Maranhão, 

do ponto de vista da autonomia e liberdade de ações dos missionários, e em que 

proporção este aspecto repercutiu nos destinos da referida Missão, e se impôs no 

inesperado? 

Questionando de outra forma, imprevisão e acontecimento remetem para uma 

confusão entre o esperado e o que aconteceria de fato, como missão. Parece que fica 

evidente, tanto nas fontes escritas quanto na busca pelo acontecimento da Missão do 

Maranhão, que não se trata de compreendê-la na sua arqueologia missionária, ou no 

contexto missionário da época, mas naquilo que foi possível se manifestar como 

novidade. 

É possível ainda pensar essa novidade que se irrompe das dificuldades 

circunstanciais da inauguração da referida Missão, naquilo que possam desvelar a 

trama de um interesse político da Província de Milão, por uma missão no Amazonas, 

e as decorrências de atos individuais na determinação da dita inauguração. Mas, ainda 

assim vale questionar, particularmente, até que ponto o tecido básico das ações 

isoladas dos missionários lombardos determinou imprevistos? E em que medida foi 
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desestabilizado o acontecimento da Missão do Maranhão, pela compulsão de os 

capuchinhos levarem a efeito um plano missionário entre os indígenas do Sertão 

maranhense? Quais efeitos foram produzidos na produção de bens simbólicos, e nos 

seus consumidores? E depois do inesperado que gerarou a novidade, como o 

acontecimento foi se impondo nas perspectivas de censura, acusações, 

responsabilidades, compromisso, visão de futuro e passado (expectativas)? A 

novidade implicou também os recursos da Missão: nas dimensões política e 

econômica. A propósito, o contexto histórico brasileiro (1893-1922) viabilizou a Ordem 

para uma Missão no Maranhão, mas não previu estratégias missionárias, tampouco 

teve controle sobre as suas consequências. 

Estes são questionamentos que surgiram com a percepção de que, ainda sob 

uma hipótese, este acontecimento pode sugerir outros sentidos acerca da 

organização de ordens religiosas, no complexo de fé, política e poder no escopo de 

um projeto missionário. 

No decorrer da pesquisa, esta hipótese se configurou diante do seu objetivo 

geral: analisar o acontecimento da Missão do Maranhão (1894-1922) nos documentos 

produzidos pela Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, com vista a autonomia e 

a liberdade de ação dos missionários e sua repercussão nos destinos da referida 

Missão. 

Em função desta intenção, a pesquisa buscou tratar de questões mais 

pontuais, relacionadas às condições da memória da Missão do Maranhão, 

produzida pela OFMCap, com vista as condições de produção de fontes escritas, 

situando: as circunstâncias históricas da geopolítica missionária capuchinha do Brasil 

e do Maranhão; a logística missionária, eclesiástica e política da Missão do Maranhão; 

o indígena como o motivo da Missão do Maranhão; os fatores que determinaram a 

autonomia e liberdade das ações dos missionários, os seus entraves e as decorrências. 

Neste último ponto reside a novidade da pesquisa, no qual talvez esteja uma das 

principais contribuições desta tese, que é pensar a referida Missão, como 

acontecimento construído na convocação de outros sentidos. 

A motivação maior desta pesquisa está no seu objeto – o acontecimento da 

Missão Capuchinha no Maranhão (1894-1922). E o fato de colocar o acontecimento 

como centro de uma investigação, não me limitou somente às análises do corpus de 

arquivos, da historiografia, de livros e outros. Mas justifico por todas essas vias uma 

análise com base na manifestação do enigma de uma memória, que não é um espaço 
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homogêneo, mas que se desloca, se desdobra, é polêmico; tem contradiscurso; tem 

silenciamentos e sentidos não ditos.28 Está ainda por ser convocada para ser dada a 

ler. 

Enfim, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de analisar fontes pouco 

exploradas, como quem lança uma rede de pesca, para depreender outros sentidos 

do acontecimento da Missão do Maranhão, no campo complexo e semântico de sua 

construção. 

Para a elaboração desta tese sobre a Missão do Maranhão (1894-1922), as 

providências primeiras procuraram olhá-la como um acontecimento, do ponto de vista 

de seus enigmas, com a possibilidade de abertura para outros sentidos. Em função 

disto, vale recorrer ao dicionário para aproximar o significado de acontecimento como 

algo que se realizou de modo inesperado; acaso; ocorrência (HOUAISS, 2003). Noção 

que não se constrói epistemologicamente, em virtude de não ser aquilo que a 

academia pretenda reduzi-la entre causa e efeito. Nesta perspectiva, funda-se o 

argumento de Dosse (2013, p. 12), no qual,  

 

o acontecimento não é um simples dado que basta coletar e comprovar sua 
realidade, é uma construção que remete ao conjunto do universo social como 
matriz da constituição simbólica do sentido. 

 

Foram necessárias leituras iniciais sobre acontecimento, visando ao seu 

enredamento, à novidade e ao enigma (DOSSE, 2013). A novidade desta tese é um 

novo olhar sobre a Missão do Maranhão. Nesta perspectiva, será analisada como 

acontecimento construído de particularidades, do ponto de vista da autonomia e 

liberdade de ação dos missionários, no território maranhense (1894-1922), sem a 

pretensão de reduzi-lo, mas com vista a uma singularidade: o vir-a-ser do 

acontecimento. Sua narrativa será produto da ocorrência com o contexto, e mais o 

sentido do dito e do não-dito. Refere-se à singularidade não repetível, enquanto 

dimensão ontológica do acontecimento histórico (RICOUER, 2010). 

O seu enredamento alinha-se a uma ordem social, a uma Ordem religiosa e, 

consequentemente, à constituição de um sentido, na desordem de suas incisões. 

Para Dosse (2013, p. 186):  

 

                                                           

28 Nesta perspectiva, percebi, sobretudo, que revisitar os acontecimentos é igualmente encontrar a 
Memória que, segundo Orlandi (2015, p. 53), é feita de esquecimentos, de silêncios. De sentidos não 
ditos, de sentidos a não dizer, de silêncios e silenciamentos. 
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a constituição do acontecimento é dependente do seu enredamento. Ele é a 
mediação que garante a materialização do sentido da experiência humana do 
tempo [...]. O enredamento desempenha o papel de operador, do 
relacionamento com acontecimentos heterogêneos. Ele substitui a relação 
causal da explicação fisicalista. 

 

O enredamento refere-se ao papel da mediação. É uma inferência que Dosse 

(2013, p. 187) faz acerca dos níveis de mediação. Reforça o autor que, “ela [a 

mediação] estabelece uma ponte entre o acontecimento dentro de sua singularidade 

e a história considerada como uma totalidade abrangente e significante. Portanto, ela 

desempenha este papel importante”. 

Neste passo, a narrativa foi produzida pelos vestígios analisados, em seus 

discursos, interesses internos, que funcionaram como uma propulsão para o 

atendimento aos interesses externos, no Norte do Brasil, nos finais do século XIX, 

estendendo-se às primeiras décadas do século XX. Um produto. No processo, os 

vestígios foram identificados nas narrativas dos cronistas sobre a Missão do 

Maranhão, nos livros de Tombo e nos relatórios anuais da missão. Neste sentido, cabe 

aqui trazer as recomendações de Benjamin (1994, p. 14) para o historiador 

verdadeiramente atento ao passado, principalmente aos seus elementos decretados 

negligenciáveis e fadados ao esquecimento.  
 

O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os 
pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu 
pode ser considerado perdido para a história. 

 

O cuidado da apresentação dos detalhes e particularidades da referida Missão 

pode estar na força da narrativa. O episódio narrado atinge uma amplitude que não 

existe na informação (BENJAMIN, 1986). Por este pressuposto, a apresentação deste 

acontecimento contempla detalhes do envio de missionários aos países que os 

convidavam, para a cristianização, por exemplo, e que dependia dos interesses e das 

possibilidades deste envio pelas Ordens religiosas. Igualmente apresenta o interesse 

político dos capuchinhos, por uma missão, que estaria para além de um simples aceite 

a demandas por missionários, pois o aceite dependia, sobretudo, das suas 

necessidades internas. E que as necessidades externas seriam atendidas, ou não, 

pois processos intrínsecos como cristianização e civilização fugiam ao controle das 

intenções missionárias. Porém, na construção desta narrativa, o esforço foi em afastar 

qualquer causa explicativa do acontecimento, apesar do detalhamento de 
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informações, apresentado, considerando inclusive as coisas corriqueiras deste 

acontecimento. Portanto, a intenção foi transmitir a experiência, obtida nas leituras das 

fontes escritas, organizando um relato que aproximasse ao máximo estas 

experiências, para contar transmitindo um saber. Em função disso, perfilei esta 

produção na força da narrativa (BENJAMIN, 1989). Neste passo, justifico a inserção 

de documentos completos no texto, justamente pela força da narrativa sentida nestes 

escritos. Será a oportunidade de experimentar uma leitura minuciosa, e desta ter 

possibilidades de encontros fortuitos de sentidos. 

Foi necessário encontrar um discurso, concebido como acontecimento, que, 

segundo Foucault (1996, p. 59): 

 

não é nem substância nem acidente, nem qualidade nem processo; o 
acontecimento não é da ordem dos corpos. E, contudo, é sempre ao nível da 
materialidade que toma efeito, que é efeito; ele tem lugar e consiste na 
relação, na coexistência, na dispersão, na separação, na acumulação, na 
seleção de elementos materiais; [...]. Ele se produz como efeito de e numa 
dispersão material. 

 

Portanto, percorri pelas trilhas do discurso nas condições de produção dos 

documentos, para encontrar vestígios do acontecimento, considerando as suas 

circunstâncias, um contexto sócio-histórico e o aspecto ideológico. Neste sentido, 

perceber que, segundo Pêcheux (1993, p. 77), “um discurso é sempre pronunciado a 

partir de condições de produção dadas”. E, na oportunidade, será igualmente 

relevante descolar do discurso intersubjetivo das fontes escritas uma narrativa 

histórica, considerando as suas características comuns, pois ambos são discursos. 

Decidi-me pela noção de funcionamento para o texto dos documentos, em sua 

relação com a exterioridade (ORLANDI, 2007), uma análise para além da 

materialidade textual, sempre com a preocupação de não abandonar o exterior 

específico, lugar da história, atravessado pelo interdiscurso. É que a análise dos 

documentos, na perspectiva das condições de produção, solicita o exterior dos 

documentos; relaciona linguagem, sujeito e história (PÊCHEUX, 1995); trabalha com 

a enunciação; e mostra que o enunciado é a marca do acontecimento histórico; define 

o discurso como estrutura do acontecimento; compreende o discurso como a 

organização da dispersão, pois as palavras têm limites, e mostra que o enunciado 

pode ser a marca do acontecimento histórico, embora seja incapaz de traduzir o 

visível (DOSSE, 2013). 
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Após várias leituras dos textos escritos do gênero Carta pessoal e Carta 

institucional; das Crônicas dos livros de Tombo; Livros históricos; Relicários; Relatórios 

e Necrológicos, foram emergindo regularidades das ocorrências em um movimento 

entre enunciado e enunciável das fontes. E nestas regularidades, identifiquei o 

excepcional normal (GINZBURG, 1989) da cultura do tempo próprio das atividades 

da Missão, seus indícios e vestígios, possibilitando os recortes determinados, com 

ênfase nos interesses pela autonomia e liberdade de ação missionária.  São os 

seguintes para o discurso das fontes documentais: as marcas do interesse político da 

OFMCap; as marcas do interesse missionário dos capuchinhos lombardos; e as 

marcas do interesse da OFMCap por uma territorialidade eclesiástica. 

Desta perspectiva de pesquisa indiciária, espero apresentar um fragmento de 

realidade missionária capuchinha, despercebido, enquanto característica da 

organização política da referida Missão, e que convoca múltiplos questionamentos 

para a presença de missionários estrangeiros na construção da nossa cultura local e 

nacional. 

Para a análise dos documentos, foram considerados os recortes e suas 

formulações, nas quais aparecem com ênfase a concepção de acontecimentos 

elaborada por Dosse (2013). Foram apropriados os argumentos de Benjamin (1994) 

sobre a concepção de narrativas; e o conceito ginzburguiano de indícios, para facilitar 

o encontro com a novidade, a partir de pistas, sinais, sintomas que apontam para 

possíveis significações de uma realidade dada. Conforme Ginzburg (1989, p. 177), “a 

realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem 

decifrá-la”. 

Em linhas gerais, esse é o estado da arte no qual foram trabalhados os pontos 

principais desta tese. Entretanto, outros referenciais foram ampliando as leituras, 

quando percebi as condições de produção dos documentos desta Missão, e as suas 

convocações do exterior. Percebi que a produção dos documentos desta Missão é 

resultante de lugares determinados e discursos que neles se reproduzem (CERTEAU, 

1982), onde circula um discurso religioso (FOUCAULT, 1995), cujas condições 

históricas e sociais de produção constituem formações discursivas próprias da 

representação (CHARTIER, 1990) de uma ideologia, que é política, religiosa, católica, 

franciscana, capuchinha. Na perspectiva de Orlandi (2015, p. 53) percebi, sobretudo, 

que “a Memória é feita de esquecimentos, de silêncios. De sentidos não ditos, de 

sentidos a não dizer, de silêncios e silenciamentos”. Foi providencial ler sobre os 
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lugares de memória, dos quais Nora (1981, p. 9) elaborou um conceito 

problematizador de memória, entendida como “rastros, distância, mediação, uma 

história, uma reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais”. 

Isto porque, segundo o autor, a memória está “em permanente evolução, aberta à 

lembrança e ao esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, 

vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de 

repentinas revitalizações”. Pelos argumentos de Ricoeur (1994, p. 142), que 

intensifica a relação história e memória apontada para uma escrita da história como 

uma escrita de si, foi possível compreender que nesses arquivos capuchinhos estão 

muitas narrativas de histórias de si, pois,  
 

a história é uma aventura espiritual em que a personalidade do historiador se 
compromete inteira; para dizer tudo numa palavra, ela é dotada para ele de 
um valor existencial, e é daí que ele recebe a sua seriedade, seu significado 
e sua importância. 

 

Nesta perspectiva, a busca das fontes foi realizada a partir dos documentos 

produzidos pela OFMCap, da Província Lombarda, dos documentos escritos pelos 

frades capuchinhos, naquilo que esta Missão pudesse se manifestar como 

acontecimento do novo. O que a OFMCap, a Província capuchinha de Milão, e os 

missionários disseram da sua empresa acerca dessa Missão, e as surpresas. A 

identificação do jogo político missionário, com estratégias, para a recuperação de 

conventos na Província de Milão, em meio ao extemporâneo, que para Dosse (2013, 

p. 13), “tem a força intempestiva do acontecimento na qualidade de manifestação da 

novidade”. 

Neste caminho metodológico, há pesquisa documental e pesquisa bibliográfica, 

cujas análises foram realizadas pelas condições de produção dos documentos, como 

meio de busca dos vestígios e indícios do acontecimento. A pesquisa bibliográfica 

para o conhecimento dos entornos da história da Missão capuchinha no Brasil e no 

Maranhão. Ademais, a busca bibliográfica possibilitou resolver algumas questões 

convocadas pelos documentos, pois neles as palavras têm limites. E, como a pesquisa 

limitou-se à documentação produzida pela OFMCap, sua Província Capuchinha e 

seus missionários, foi imprescindível utilizar alguns arquivos capuchinhos, para 

conhecê-los e colecionar a documentação adequada para a produção de fontes. Para 

melhor compreensão do que foi esta vivência da pesquisa nestes arquivos, apresento 
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no Capítulo 2 um detalhamento sobre os acervos, arquivistas-historiadores, espaços, 

orientações e documentação utilizada. 

Nos arquivos do Convento do Carmo e da Casa Geral, em Fortaleza - CE, 

coletei informações importantes dos arquivistas-historiadores: Fr. Rogério e Irmã 

Utília. Foram momentos interessantes pela oportunidade de situar o acontecimento da 

Missão do Maranhão na memória discursiva, pois o sentimento de descoberta nas 

entrevistas, pelo meio ambiente imediato, que também adquiriu uma dimensão 

histórica viva: uma percepção viva do passado, o qual não é apenas conhecido, mas 

sentido pessoalmente (THOMPSON, 1992). Na oportunidade, fiquei atenta à forma de 

como cada narrador descreveu um ponto de vista sobre acontecimentos coletivizados 

ou que perpassaram as suas gerações (BOSI, 1994). 

O que foi possível compreender do acontecimento da Missão do Maranhão será 

apresentado no sentido de sua particularidade à singularidade; na sua 

intempestividade; na sua utopia; naquilo que foi convocado; e ilustrado por mapas 

geográficos (políticos), de escala menor, como discursos na medida em que 

estabelecem uma comunicação, representam os espaços/territórios. Os mapas, 

outras figuras, fotografias, que serão apresentados, realizam aquilo que Pêcheux 

denomina de interpelação, ou seja, uma ilustração, um exemplo adaptado a um modo 

específico de exposição, suficientemente concreta para ser reconhecida, mas abstrata 

o bastante para ser pensável e pensada, dando origem a um conhecimento 

(PÊCHEUX, 1995). 

Com base nestes desenhos da pesquisa, a narrativa foi construída em três 

capítulos, além da presente INTRODUÇÃO: o primeiro, DOS ARQUIVOS 

CAPUCHINHOS, UM ACONTECIMENTO MISSIONÁRIO NO MARANHÃO (XIX e 

XX): da particularidade à singularidade; o segundo, NA MISSÃO, DIVERGÊNCIAS E 

TENSÕES: indícios de uma intempestividade; e o terceiro, NA MISSÃO, O 

ENTUSIASMO CAPUCHINHO NO MARANHÃO (1893 a 1922). 

Na INTRODUÇÃO, é o momento de pontuar as providências referentes à 

construção e à apresentação da tese. 

No Capítulo 1, DOS ARQUIVOS CAPUCHINHOS, UM ACONTECIMENTO 

MISSIONÁRIO NO MARANHÃO (XIX e XX): da particularidade à singularidade, são 

apresentados os aspectos importantes da pesquisa nos Arquivos Capuchinhos e os 

mais gerais desta particularidade: quem são estes capuchinhos; qual a origem; como 

efetivamente houve a autorização e os fundamentos da Missão do Maranhão, e a sua 
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relação direta com a Igreja Católica Apostólica Romana; com a Ordem Franciscana; 

com a Província de São Carlos em Lombardia; com a S. Congregação de Propaganda 

Fide; com o Estatuto das Missões; dos quais serão apresentadas as ideologias, 

finalidades e conceitos manifestados nas suas atividades institucionais. Foi possível 

apresentar ações e intenções individuais e institucionais, nos discursos, e destes 

encontrar as narrativas históricas. 

Ainda neste Capítulo, apresento as abstrações destas particularidades, 

acrescento a relação entre história e sociedade, e extraio daí uma função da memória, 

como um motivo abstraído do discurso institucional, algo que pode dar início à 

apresentação de uma narrativa histórica. Além disso, retiro dessa particularidade os 

conceitos de missão, cristianização e civilização, e extraio desses elementos as 

inevitáveis interferências que afetaram as trajetórias individuais e institucional. 

Transito pela ramificação da Ordem Franciscana primeira para a Ordem dos Frades 

Menores Capuchinhos (OFMCap.); da Província de São Carlos da Lombardia para o 

mundo, para o Brasil: Pernambuco e Maranhão; pelos contextos e pelas condições 

da Missão. Serão apresentados a razão, as convicções e os impactos, de uma 

catequese indígena, motivo da Missão produzido por meio de uma política indigenista, 

pensada pelo Governo brasileiro, e da cristianização, ratificada pela Santa Sé, 

representada pela Província da Lombardia (Itália), com anuência da S. Congregação 

de Propaganda Fide, com as diretrizes do Estatuto das Missões. Aqui, será 

circunstanciada a situação dos indígenas no Maranhão, à época e à sua 

participação no projeto missionário. Destarte, pode ser identificada a fronteira da vida 

indígena, dos saberes práticos para a sobrevivência da aldeia e o real interesse dos 

missionários, em função do quantitativo de aldeias indígenas, cujas consequências da 

Missão decorreram do modo pelo qual o índio foi colocado no cenário de catequese e 

segurança. Apresento diretrizes da Constituição dos Capuchinhos, que os orientam 

na expansão pelo mundo. Destes aspectos, eixos temáticos foram percebidos na 

esfera das regularidades analisadas nos documentos, portanto, relevantes para a 

compreensão do sentido do acontecimento. 

No Capítulo 2, NO ACONTECIMENTO, DIVERGÊNCIAS: tensões e uma 

missão, no qual serão identificados indícios de uma intempestividade nas 

circunstâncias de inauguração da referida Missão, nas quais o enigma da novidade 

pode se manifestar como uma intempestividade do acontecimento. Apresento os 

vestígios analisados, de sorte que pudessem desvelar indícios das divergências e 
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tensões, suas decorrências, e investimentos para uma Missão autônoma e livre. Neste 

passo, inferir sobre as prévias da inauguração de uma Missão no Maranhão, iniciado 

por Fr. Carlos de S. Martinho Olearo (OFMCap), com a autorização do Bispo do 

Maranhão Antônio Alvarenga. É a oportunidade de iniciar a apresentação da 

novidade, enquanto acontecimento que irrompe e traz consigo outros sentidos, 

porque visto com novos olhares. Apresento uma suposta problemática da presença 

dos capuchinhos lombardos, em Pernambuco (1891) e, depois, no Maranhão (1893); 

a chegada a São Luís do Maranhão e o pretexto de reativar a Missão indígena (1894) 

no território banhado pelo rio Corda e pelo rio Mearim. Neste pretexto, a possibilidade 

de expansão e ocupação do território maranhense, sobretudo em Barra do Corda, como 

forma segura de sobrevivência de um grupo de capuchinhos da Missão, em virtude de 

uma paróquia ali existente. Serão apresentadas as articulações para que a Missão do 

Maranhão tenha plena autonomia e liberdade de ação dos missionários. São analisados 

cartas, relatórios e crônicas dos livros de Tombo, no sentido de identificar as divergências e 

as intrigas que se evoluíram para fortes consequências. As missões populares são 

apresentadas também como outro ponto de divergências entre os missionários, além 

de ser uma necessidade da diocese do Maranhão. Portanto, duas frentes missionárias 

foram organizadas, por forças circunstanciais, e convicções no grupo de capuchinhos 

lombardos, da mesma Missão, e algumas alternativas estratégicas de ações dos 

capuchinhos no Estado do Pará, que fazia parte da Missão Lombarda do Maranhão. 

Enfim, são apresentadas as difíceis circunstâncias da Missão Capuchinha Lombarda 

no Maranhão (1894 a 1901); os motivos e a fundação de uma Missão 

predominantemente indígena no Maranhão, autônoma, inesperada, cujo projeto 

visava à cristianização indígena no menor espaço de tempo e formas diferenciadas 

das atividades tradicionais dos capuchinhos no Brasil. Entretanto, neste mesmo 

período houve missões ambulantes, visto que, além de ser uma demanda da diocese 

do Maranhão, nem todos os frades capuchinhos da Missão do Maranhão 

concordavam com o projeto do Superior Regular da Missão, Fr. Carlos de San Martino 

Olearo. Os índios, o pretexto da Missão. A figura central do projeto, Fr. Carlos de San 

Martino Olearo, idealizador desta fundação. 

No Capítulo 3, NA MISSÃO, O ENTUSIASMO CAPUCHINHO NO MARANHÃO 

(1894 a 1922), são apresentadas as pistas da plena autonomia e liberdade nas 

atividades diversificadas dos missionários, logo que chegaram ao Maranhão, e todo 

um empenho para a aquisição da sede da Missão, no Convento do Carmo, em São 
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Luís – MA; para a realização da missão indígena, em Barra do Corda; para a 

construção de uma colônia indígena, em Alto Alegre, em Barra do Corda; para 

expandir as missões populares, em outras vilas e cidades; e para a criação de dois 

Institutos indígenas: um masculino e um feminino (1894 a 1901). Este período foi muito 

detalhado, em função das múltiplas estratégias de ação dos missionários. Depois, 

segue o relato da reconfiguração das atividades (1901 a 1913), mais sucinto, em 

virtude de uma outra postura missionária acerca da autonomia e liberdade, pois a 

Missão, embora desestabilizada, após o Massacre de Alto Alegre, havia um outro olhar 

sobre aqueles compromissos. As forças voltavam-se para outro projeto missionário 

(1904): a criação de uma Congregação Missionária Capuchinha, brasileira, feminina 

para a colaboração com a Missão capuchinha, através da educação da mulher 

indígena, mas que se estendeu às meninas e moças não índias das localidades, bem 

como a colaboração para além da Missão, nas Dioceses. A educação era o motivo. E 

como figura central deste novo projeto, Fr. João Pedro de Sexto São João. Por último, 

são apontados os Novos rumos da Missão do Maranhão, com a criação da Prelazia 

de Grajaú (1914 a 1922). É o período, cujos objetivos eram: implantar a Ordem 

franciscana (OFMCap.), no Maranhão, olhando para os horizontes mais amplos, 

consolidando-se com as vocações locais; abrir os seminários; e implantar a Igreja 

Católica no Sertão maranhense. Contudo, para a consolidação desses objetivos, o 

foco principal era a Aceitação da Prelazia de Grajaú. As figuras centrais são todos os 

Superiores Regulares à época: Fr. Estêvão de Sexto São João, Fr. Alfredo de 

Martinengo; Fr. Roberto de Castellanza e o Dom Helvécio Gomes de Oliveira, Bispo 

do Maranhão, fundador da Prelazia de Grajaú. Nesse capítulo, o foco é sobre as 

marcas discursivas da plena autonomia e liberdade da referida Missão, considerando 

as marcas discursivas, já anunciadas neste texto. 

As CONSIDERAÇÕES FINAIS dizem respeito ao processo das negações, das 

escolhas, do confronto com as surpresas da pesquisa e o caminho que inventei, a 

despeito do labirinto, diante do qual tive a possibilidade de obter o fio de Ariadne, que 

me proporcionou demarcar pontos importantes e respeitar aqueles que não me 

serviam na resolução das minhas saídas. E, a despeito da rede de pesca que, com 

seus fios, nós e vagas, mostrou-me a realidade arquivística, que se apresenta como um 

todo e um não todo, representado pela falta, onde as palavras não resolvem os 

questionamentos: correlacionado ao discurso e às narrativas. O valor do tapete, do 

qual depende de uma tecelagem com o maior número de nós por centímetros 
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quadrados, motivando-me a ampliar a visão estendida na força da narrativa. Com isso, 

as respostas sinalizadas pela análise apresentam a responsabilização de uma 

produção de narrativa, circunstanciada e alinhada no enredamento, no enigma e na 

novidade, enquanto acontecimento que ressurge com outro sentido. 

Ademais, cabe aqui concluir sobre a novidade que emergiu das fontes escritas, 

como vestígios de interesses desta missão, gerando divergências internas 

institucionais, com mudança de objetivos, por convicções pessoais dos missionários. 

Concluir que o acontecimento da Missão do Maranhão teve outras questões que 

estiveram para além da cristianização/civilização de povos pagãos. E que as 

negociações e mudanças de rota – do Amazonas para o Maranhão – geraram 

dificuldades internas, visto que muitas divergências comprometeram as relações 

diplomáticas entre a Província capuchinha Lombarda e a Prefeitura Apostólica de 

Pernambuco. E, por consequência disto, a tão sonhada autonomia e liberdade de ação 

dos missionários também se estendeu para a retirada de campo da Prefeitura 

Apostólica de Pernambuco, como ponto de apoio das missões capuchinhas no Norte 

e Nordeste do Brasil. Na necessidade de atender ao desejo da Santa Sé, por expandir 

a sua territorialidade eclesiástica, houve um arranjo missionário que vislumbrou um 

campo já existente no passado, com anuência da OFMCap., para a civilização 

indígena pela via da cristianização. Entretanto, percebe-se nas fontes que o 

acontecimento da Missão do Maranhão não se tornou apenas de um fio de narrativa, 

referente a envio de missionários aos lugares onde a Igreja precisaria estabelecer uma 

territorialidade. Há múltiplos sentidos ainda por vir à tona. Pois, pelo visto, o 

acontecimento da Missão do Maranhão pode sim emergir com outro olhar, que não se 

restrinja apenas sobre uma presença ou um desastre, que ressurge, na historiografia 

maranhense, dando relevo ao embate entre missionários e latifundiários, nas frentes 

de ocupação das terras dos indígenas, numa “resistência” indígena e nas políticas 

civilizatórias do governo. 
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1 DOS ARQUIVOS CAPUCHINHOS, UM ACONTECIMENTO MISSIONÁRIO NO 

MARANHÃO (XIX e XX): da particularidade à singularidade 

 

A pretensão nestes arquivos foi combinar cenário, documentação e memória 

viva29 dos missionários. A relação entre estes espaços de memória e a pesquisa sobre 

uma história ali contida teve a sua grandeza, pois guardam justamente histórias de si. 

Portanto, lá estava eu, acessando os espaços e transitando pelos documentos, 

ambiências, relicários, atmosferas, e outros elementos tangíveis e intangíveis de uma 

cultura arquivística e missionária, para a coleta de dados. Discursos foram 

encontrados. 

Discursos, uma vez ditos, constroem-se como acontecimentos discursivos. 

“Discurso, coisas pronunciadas ou escritas são coisas que se dizem, que se escrevem. 

Discursos acontecem” (FOUCAULT, 1996, p. 8). Neste sentido, é possível 

surpreender-se quando “o acontecimento nos revela subitamente algo escondido no 

passado que vem à tona para mudar o trajeto” (DOSSE, 2013, p. 128). Nesta 

perspectiva, busquei o acontecimento da Missão do Maranhão em arquivos 

capuchinhos, como um discurso, que, segundo Pêcheux (1993, p. 77), “é sempre 

pronunciado a partir de condições de produção dadas”. Portanto, a via de análise deu-

se pelas condições de produção30 dos documentos da referida Missão, constituídas 

de contextos históricos e de aspecto ideológico. 

 

1.1 A BUSCA DE UM SENTIDO NOS ARQUIVOS CAPUCHINHOS 

 

As primeiras providências adotadas para a construção do corpus foi a visitação 

sistemática, primeiro no Arquivo da Vice-Província do Maranhão-Pará -AVPLMP, do 

Convento do Carmo, situado à praça João Lisboa, Centro da cidade de São Luís - MA; 

depois, no Arquivo da Casa Geral das Irmãs Missionárias Capuchinhas, da 

Porciúncula, situado em Messejana, Fortaleza - CE. 

Cerca de cento cinquenta documentos foram analisados, e se referem ao envio 

dos primeiros frades ao Brasil, em Pernambuco e, posteriormente, ao Maranhão; 

                                                           

29 Aqui, Memória Viva refere-se ao que foi possível manifestar-se, na oralidade dos frades Arquivistas-
Historiadores, sobre o que foi vivido por seus antecessores, desde os primórdios da Missão. 
30 Apoia a análise das circunstâncias de um discurso – que chamamos daqui em diante suas condições 
de produção – e seu processo de produção. E sobre estas condições, a Análise do Discurso solicita 
o exterior dos documentos; relaciona linguagem, sujeito e história (PÊCHEUX, 1995, p. 160). 
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relatório da primeira viagem de Fr. Carlos de San Martino Olearo; negociações e 

tratativas sobre os locais missionários, no Maranhão e no Pará; sobre a geopolítica 

missionária capuchinha, no Norte e Nordeste do Brasil; cartas de Superiores 

Regulares sobre as resoluções de problemas da Missão; cartas de/para os Ministros 

Provinciais (Milão) e Geral (Roma); Circulares eclesiásticas; Decretos eclesiásticos; a 

Regra franciscana; o Estatuto das Missões; Relatórios Anuais da Missão; mapas do 

Maranhão, de Barra do Corda; plantas arquitetônicas do Convento e Igreja do Carmo; 

Resoluções do Governo do Estado do Maranhão; Necrológicos; cartas pessoais; 

Resultados da Congregação dos frades nos locais de missão – 1894 a 1922; 

documentos referentes à fundação da Congregação Missionária Capuchinha; 

documentação das Escolas capuchinhas; além de livros de Tombo, que contêm as 

crônicas referentes às atividades missionárias, seus problemas e resoluções, 

consequências e decisões. 

Os documentos informados são fontes inéditas e são aludidos conforme estão 

citados no AVPMP, em São Luís - MA. O horizonte deste material organizado está 

para além daquilo que se refere somente ao Maranhão, pois trata de tantas outras 

coisas interessantes acerca desta Missão no Norte e Nordeste do Brasil. Contudo, 

identifiquei a descontinuidade dos escritos, ou sua incompletude,31 talvez gerada pelo 

desinteresse dos autores. A princípio vi como um problema, mas encontrei sempre algo 

de interessante para complementar com outros escritos algum indício de 

acontecimentos. Foram identificadas muitas notícias incompletas e coisas 

corriqueiras. Isto, às vezes, exige muito do pesquisador para as saídas do labirinto de 

tantas datas e narrativas desencontradas. 

Após os primeiros contatos com o referido arquivo capuchinho foi iniciada a 

seleção dos materiais, com as devidas orientações da sua organização física, 

administrada pelos capuchinhos. O sistema de identificação dos documentos; a 

padronização de arquivamento; a comodidade e a agilidade nas consultas aos 

documentos são muito simples, diante de centenas de materiais. Não há documentos 

indexados e localização em sistema. A viabilização de pesquisas é feita pela 

                                                           

31 Sobre este aspecto da noção de falta, Indursky; Ferreira (2007, p.18) trazem as ideias de Michel 
Pêcheux, quando compreende que “a incompletude caracteriza e distingue todo o dispositivo teórico 
do discurso e abre espaço para a entrada em cena da noção de falta, que é motor do sujeito e é lugar 
do impossível da língua, lugar onde as palavras ‘faltam’ e, ao faltarem, abrem brechas para produzir 
equívocos”. 
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orientação dos catálogos, que informam os documentos, acondicionados em quatro 

estantes identificadas pelas letras A – B - C - D. 

O catálogo referente às Estantes A - B - C foi uma compilação feita pelos 

arquivistas da Província de Milão, Fr. Seráfico Lorenzi da Gorlango e Fr. Xavier Saveiro 

Monga de Milão, de 27 de julho de 1989 a 22 de janeiro de 1990. As Filas são as 

prateleiras e os Números referem-se às Pastas, onde estão os Documentos 

numerados. Estes elementos estão na seguinte identificação dos documentos: 

 

 

  

 

 

 

 

Desse material foi possível encontrar vestígios de uma história missionária, um 

discurso, como um acontecimento, cujas consequências ainda são bem visíveis no 

território maranhense, tanto na paisagem, pelas edificações deixadas pelos 

capuchinhos, como: igrejas, ginásios, seminários, hospitais, asilos, escolas, como 

pelas trocas culturais entre frades italianos e maranhenses, gerando efeitos sociais 

concretos, no âmbito da educação, da saúde e da assistência social, nos diversos 

lugares onde os processos de organização social aconteceram ao longo deste 

tempo missionário. 

A busca de materiais para esta pesquisa precisou de direcionamentos 

importantes. A informação foi obtida de diferentes lugares, que têm, em comum, 

elementos memoriais imprescindíveis para a legitimação desta tese: um corpus e as 

condições de produção do acervo pesquisado, bem como as orientações dos 

arquivistas-historiadores. Estes que mantêm os acervos, organizando-os, sobretudo 

na preservação de sua memória institucional; na atualização dos catálogos; nos seus 

escritos sobre os documentos ali guardados; e na orientação aos pesquisadores. 

A pesquisa, quase na sua totalidade, foi realizada no Convento de Nossa 

Senhora do Carmo, em São Luís - MA, espaço de memória da Missão do Maranhão, 

onde estão o Arquivo da Vice-Província Capuchinha Maranhão-Pará; o Museu dos 

Capuchinhos Lombardos; a Biblioteca Rogeriana, na qual foram possíveis e 



47 

 

producentes consultas; e uma vida dinâmica capuchinha. O Convento do Carmo não 

foi um espaço qualquer para esta pesquisa. É uma ambiência que ainda vive a 

memória daqueles primeiros tempos missionários capuchinhos lombardos, no 

Maranhão. Desde 1894. 

 
Foto 1 – Fr. Costanzo Cargnoni (OFMCap) - Milão; Fr. Rogério Beltrami (OFMCap) - 
Milão - Irmã Utília Maria Avis Castilho - Belém - Pará (IMC) - (Arquivistas – 
Historiadores), no AVPMP. Convento do Carmo. São Luís - MA 
 

 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo fotográfico de Maria Goretti Cavalcante de Carvalho. 
 

 

No Convento do Carmo, vive uma memória da presença capuchinha lombarda. 

Isto, efetivamente, contribuiu para a compreensão de muitas leituras dos documentos. 

O arquivo, que ali foi organizado para salvaguardar a memória da Missão lombarda e 

outros acontecimentos, parece adormecido. Sim. Adormecido porque aquelas 

palavras guardadas ainda despertam pelas lembranças na ambiência do Convento, 

onde é comum ouvir sobre atividades missionárias do interior do Maranhão, embora 

sejam realizadas em outra perspectiva. É igualmente comum ver o trânsito de frades 

com seus hábitos marrons, seus cíngulos (cordões com os nós), que representam os 

votos perpétuos e seus terços na cintura, anunciando aquelas palavras, que 

pensamos estarem adormecidas. O ambiente lembra os elementos da cultura 



48 

 

europeia: jardins e horta esteticamente cuidados no claustro do Convento, o idioma 

italiano, o comportamento estrangeiro, as peças de arte sacra e outros aspectos. 
 

Foto 2 – Fr. Costanzo Cargnoni e Fr. Rogério Beltrami. Consultas de documentos no 
AVPMP. Convento do Carmo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

                      Fonte: Acervo fotográfico de Maria Goretti Cavalcante de Carvalho.  

 

Justifico que esta pesquisa no arquivo do Convento do Carmo abriu para várias 

percepções de trabalho com os documentos, pois ainda é possível ter a sensação de 

sentir o cheiro daqueles tempos idos missionários, pelo incenso, que ainda é aceso 

na Igreja do Carmo; ouvir igualmente os sons dos sinos das missas; vivenciar as 

normas de conduta do Convento para a comunidade, e da comunidade para o 

Convento, numa circularidade de gestos e valores, que foram se adaptando ao longo 

da história missionária capuchinha lombarda, no Maranhão. Nesta atmosfera, 

parafraseando François Dosse, percebi que a apropriação dos acontecimentos 

independe apenas de sua inteligibilidade, mas aos afetos, entre os muitos sentimentos 

de paixões, temor ou indiferença (DOSSE, 2013). 

Todos esses aspectos foram vivenciados no arquivo do Convento, espaço que 

nos convida a buscar os seus vários sentidos; o que este espaço ainda nos diz sobre 

a história missionária capuchinha lombarda, no Maranhão, como lugar de informação, 

também como possibilidade de uma resposta para a pesquisa. 

A orientação no arquivo principal e a intermediação com os outros foi feita por 

Fr. Rogério Beltrami de Milão. E, para que se possa sentir a propriedade de suas 
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experiências e de seus estudos, compartilhados nesta orientação no arquivo, informo 

que este Capuchinho da Ordem dos Frades Menores é da Província de São Carlos, 

em Lombardia - Itália. 
 

*  *  * 
 

Fr. Rogério é o capuchinho Decano da Província de Milão. Nasceu (1925) e se 

ordenou Padre em Milão (1950). Tornou-se Professor no Seminário da Ordem em 

Varese, Itália. Lecionou a matéria Física, área acadêmica da qual obteve diploma na 

Faculdade de Nápoles. Foi enviado ao Brasil, como missionário, em 1953. Pertence à 

terceira geração [vinda ao Brasil] dos frades lombardos e teve contato direto com 

alguns frades da primeira geração. Trabalhou nos Estados do Maranhão, Pará, 

Amapá, Ceará e Piauí. Lecionou em Fortaleza, Messejana e Guaramiranga (CE), 

Parnaíba (PI) e Belém (PA), Arqueologia Bíblica, especialidade obtida através de 

diploma concedido pela Faculdade de Jerusalém. O Ministro da Província Capuchinha 

do Carmo,32 Fr. Deusivan Santos Conceição (OFMCap) relatou33, por ocasião dos 

noventa anos do Fr. Rogério (16 de junho de 2015), sobre a importância deste 

missionário para a formação nos seminários e outras atividades, pois integralizou 25 

anos de magistério na Casa de Formação da Província capuchinha. Engajou-se por 

11 anos ininterruptos na Pregação das Missões Populares, em alguns Estados do 

Nordeste brasileiro. Foi Vigário em Imperatriz e Cidelândia (MA); Visitador de 

Comunidades de Base nos municípios de Pedreiras, Cidelândia e Imperatriz (MA). 

Animador e Desobrigante das CEBs, de 1965 a 1981. De 1970 a 1974, coordenou a 

Pastoral da Prelazia de Carolina – MA; de 1970 a 1980 foi Defensor do Vínculo e 

Consultor Diocesano em Carolina. Atuou como Vigário rural de Coquelândia e 

Cidelândia, então Prelazia de Carolina. Assessorou o Movimento de Cursilhos de 

Cristandade em Belém, Macapá, Primavera e Capanema; some-se a isso uma relação 

de retiros, novenários, conferências, seminários, formação. Engajou-se na Pastoral da 

Juventude, Movimento Familiar Cristão, Pastoral Carcerária, Pastoral Vocacional, 

                                                           

32 Segundo a ESTATÍSTICA PROVINCIAL (2006, p. 7), a Província Capuchinha Nossa Senhora do 
Carmo Maranhão-Pará-Amapá-Cuba foi criada em 1999. “Com a visita canônica em janeiro-fevereiro 
de 1999 à Vice-Província feita pelo Definidor Geral para a América Latina, Fr. Andrés Stanovnik, sob a 
solicitação escrita em conjunto pelo Ministro Provincial Fr. Maurizio Annoni e pelo Vice-Provincial Fr. 
Gentil Gianellini ao ministro Geral, Fr. John Corriveau, para que fossem avaliadas as efetivas  condições 
da passagem para Província autônoma, após cuidadoso e prudente exame por parte do Ministro Geral 
e de seu Definitório, foi expresso o parecer favorável à constituição da nova Província”.  
33 O Relato foi elaborado por Frei Deusivan Santos Conceição. O impresso foi entregue ao Frei Rogério 
Beltrami no dia do seu aniversário de 90 anos e lido para todos os convidados presentes, causando 
muita admiração pelas informações sobre o decano missionário capuchinho lombardo. 



50 

 

Comissão Pastoral da Terra e Conselho Indigenista Missionário. Coordenou a Pastoral 

Indigenista Missionária nos Estados do Maranhão e Goiás. E o seu envolvimento nas 

Pastorais Sociais e nas CEBs levou o SNI – Serviço Nacional de Informação – a 

espioná-lo como perigoso ao regime militar. Foi fichado pelo DOPS. 

Em 2004, Dom Paulo Pontes, Arcebispo de São Luís - MA, nomeou o Fr. 

Rogério Beltrami como Exorcista Arquidiocesano. Prestou importantes serviços junto 

à Cúria Provincial como Secretário, Bibliotecário e Arquivista. Organizou a sua 

biblioteca particular, com aproximados cinco mil títulos – a Rogeriana. É autor de 

diversos artigos sobre temas teológicos e pastorais, sendo que, a respeito desta 

atividade, em 1962, escreveu a sua primeira obra literária: Dez anos no polígono da 

seca, produto da convivência com o povo do sertão. Em 1972, animado pela 

experiência junto às CEBs, escreveu o livro Uma experiência a caminho. Em 1981, 

escreveu a obra Aqueles que não têm voz, externando a sua experiência com a 

Religiosidade Popular dos migrantes do Vale do Tocantins. Traduziu algumas obras 

interessantes: Missão indígena no Araguaia e no Tocantins, de Fr. Salvino de Ramini; 

Missão indígena do Tapajós, de Fr. Pelino de Castro Valva; Missão indígena em 

Cuiabá, de Fr. Mariano de Begnaia; Missão indígena no Mato Grosso, de Fr. Antonio 

de Molinetto.  Ainda é Colaborador da Revista Continente, editada em Milão, Itália. 

Fr. Rogério compilou os antigos livros de Tombo do Convento do Carmo e lhe 

deu o título: Acordando palavras dormidas. Continuou a organização do catálogo e 

cuidou do acervo documental do Arquivo Provincial Maranhão – Pará, até os seus 91 

anos, no início de 2016. Era o Arquivista-Historiador da Província Capuchinha do 

Maranhão. Mas, embora não tenha mais condições físicas para estar no arquivo, o Fr. 

Rogério ainda dá valiosas orientações sobre onde encontrar determinados assuntos, 

com as devidas explicações. A sua extraordinária experiência pastoral, registrada, é 

compartilhada com muitos outros capuchinhos, que, também, com o espírito 

missionário, deixaram um legado na história do nosso país. Isso facilitou 

significativamente as explicações sobre documentos encontrados, que por vezes 

pareciam estranhos, mas, com as orientações, eram convocados importantes 

sentidos. 

Este capuchinho ainda celebra a Santa Eucaristia; é Confessor da comunidade; 

atende os pesquisadores que se interessam pelos temas relacionados à religião, 

sociedade e história. Ministrou por muito tempo cursos de Estudos Bíblicos aos 

sábados. Visitou muitas residências aos domingos (até abril de 2016); e atende a 
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comunidade com aconselhamentos. Portanto, vejamos alguns pontos deste 

Pesquisador por excelência, estudioso e autor de vários artigos importantes sobre a 

História da Missão Capuchinha no Norte e Nordeste do Brasil: a situação das 

atividades missionárias dos capuchinhos lombardos, no Maranhão, à época de sua 

vinda ao Brasil, ainda sob o reflexo dos tempos primeiros dos lombardos, no 

Maranhão: “eu cheguei ao Maranhão em 1953. Portanto, são 64 anos de experiência. 

Nos primórdios da Missão era implantar as estruturas da Igreja. Todas essas Dioceses 

do Maranhão, e fora do Maranhão, devem aos Capuchinhos, que tinham que 

enfrentar os tempos mais difíceis. E implantaram tanto as estruturas materiais: como 

as igrejas, os colégios, quanto às estruturas morais, porque todas essas vocações, 

certamente as primeiras vocações, foram todas encaminhadas para o nosso 

Seminário, que os primeiros que quiseram a nossa vinda, eram mandados para a 

Itália. E lá eles faziam o noviciado, e eram ordenados” (Entrevista 1).34 

Fr. Rogério Beltrami organizou a documentação e elaborou monografias 

pessoais sobre muitos aspectos da Missão do Maranhão, como forma de preservação 

desta memória. Na sua entrevista, concedida em 2015, Fr. Rogério confirmou que a 

organização e a formação para as ordenações de padres do Norte e Nordeste, à 

época, consolidaram a implantação da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos 

no Sertão maranhense. Ele relatou sobre o compromisso dos capuchinhos como os 

primeiros a assumirem as paróquias do Norte e Nordeste: “uma coisa é importante: as 

estruturas da Ordem no Maranhão empenharam três gerações de capuchinhos 

lombardos. A primeira, eu conheci: frei Alfredo, frei Alfonso, frei Mansueto. Eu convivi 

com eles em Messejana, lá no Ceará. Uma grande parte desses eu conheci” 

(Entrevista 1). 

Na condição de estrangeiros, a organização das atividades dos frades 

capuchinhos no Maranhão tinha a seguinte logística: “[...] quem decidia a organização 

das atividades dos frades capuchinhos no Maranhão era a Província de Milão - Itália, 

sem ter o mínimo conhecimento da realidade. Eles lá e nós cá. Eles que decidiam. 

Para implantar o noviciado, por exemplo: quiseram implantar um noviciado em 

Turiaçu, que julgavam perto de São Luís. Mas, devido às dificuldades da distância e 

comunicação, desistiram do noviciado de Turiaçu. Acabaram fazendo primeiro aqui, 

                                                           

34 Entrevista concedida no dia 16 de outubro de 2015, por Fr. ROGÉRIO BELTRAMI DE MILÃO. 
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e depois em Canindé. Frei Lourenço de Alcântara, por exemplo, fez o noviciado em 

Canindé” (Entrevista 1). 
 

* * * 
 

Todas as informações cedidas por Fr. Rogério foram valiosas, para o desenho 

da pesquisa. Com a sua intermediação, as buscas foram estendidas ao Arquivo da 

Casa Geral das Irmãs Missionárias Capuchinhas, em Messejana – Fortaleza - CE. 

Outros documentos foram enviados do Arquivo Geral da Ordem, em Roma, e do 

Arquivo Provincial Capuchinho, em Milão. O campo de buscas foi ampliado. 

Passei a demandar documentos e analisá-los sob o auxílio dos arquivistas-

historiadores capuchinhos Fr. Rogério Beltrami de Milão e Fr. José Antônio Macapuna 

(Convento do Carmo – São Luís - MA); Fr. Costanzo Cargnoni (Arquivos de Roma e 

de Milão); e Irmã Utília Maria Aviz Castilho (Arquivo da Casa Geral. Fortaleza - CE). 

Estes frades e freira citados protegem uma memória capuchinha, com as suas ações 

de preservação, como a organização dos acervos e o planejamento de estratégias 

para a conservação deste patrimônio. Os capuchinhos citados foram os meus 

principais instrumentos de pesquisa. 

O Arquivo da Casa Geral das Irmãs Capuchinhas foi mais um lugar para as 

minhas buscas. Mais uma vez eu estava às voltas com leituras, colecionando mais 

cartas, relatórios, crônicas dos livros de Tombo. Deste arquivo, obtive algumas fontes 

importantes, produzidas pelos documentos do Arquivo de Roma, que foram trazidos 

pela Irmã Utília Maria Avis Castilho. 

A Irmã Utília é uma missionária capuchinha, que nasceu em Belém do Pará 

(1934). Ingressou na Congregação Missionária Capuchinha, em 1954. Graduou-se em 

Pedagogia e em Ciências Sociais, no Brasil. Em Roma (Itália), graduou-se em 

Teologia, com Especialização em Espiritualidade Franciscana, pelo Instituto 

Antonianum; Participou do Curso de Espiritualidade da Regra da Terceira Ordem 

Regular (TOR). Para o triênio de 1999 a 2002, foi eleita Superiora da Província São 

Francisco de Assis, em São Luís, do Maranhão, período em que organizou o 

“Memorial Histórico” da Província. É Vice-Postuladora da Causa de Canonização do 

Servo de Deus Frei João Pedro de Sexto São João. 

Em entrevista cedida em fevereiro de 2016, a Irmã Utília relata que: “[...] ser 

uma missionária capuchinha, cujos fundamentos vêm da Espiritualidade de Francisco 

de Assis, é constantemente relembrar os primórdios da Congregação Missionária 
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Capuchinha, fundada em 1904, em Santo Antônio do Prata, no Pará, com as cinco 

primeiras Irmãs” (Entrevista 2).35 

O Arquivo da Casa Geral, na Porciúncula – Fortaleza - CE é administrado pela 

Irmã Utília, que ainda hoje preserva e atualiza o acervo, atende às consultas a estes 

documentos. Foi quem me orientou neste arquivo, e quem orienta os pesquisadores 

interessados na história da Congregação Missionária Capuchinha, fundada durante a 

Missão do Maranhão. No relato estão as lembranças do primeiro momento de 

fundação, quando as Irmãs congregadas auxiliavam os trabalhos paroquiais e 

dependiam dos capuchinhos, em tudo, até 1924. Há marcas do interesse missionário 

da capuchinha orientado pela Carta Testamento, deixada por Fr. João Pedro de 

Sexto São João – o Fundador – a todas as freiras e frades da época. As marcas do 

passado estão na forma de vida das Irmãs capuchinhas, até hoje, relatadas pela 

entrevistada, que fala de uma história justificada pela Espiritualidade franciscana, e 

pelo Carisma do Fundador: ide e pregai a todas as gentes, com Coragem, Alegria e 

Misericórdia. 

Percebi na documentação da C.M.C. as marcas do interesse político da Igreja 

Católica e da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, imbricadas nos interesses 

missionários das Irmãs Missionárias Capuchinhas, quando desenvolviam os trabalhos 

em colaboração aos frades, nas paróquias, escolas, hospitais, leprosários, orfanatos, 

com anciãos e jovens das localidades, por onde foram chegando, alargando o trabalho 

missionário dos capuchinhos lombardos, no Brasil. Quanto ao interesse por uma 

territorialidade eclesiástica, percebi que houve um movimento significativo, em virtude 

da presença das Irmãs Missionárias Capuchinhas, primeiramente em colaboração aos 

capuchinhos lombardos, e depois com uma abrangência em vários Estados 

brasileiros, em Moçambique – África, e no Equador. 

O Arquivo da Casa Geral, em Fortaleza - CE contém uma memória muito bem 

preservada das experiências missionárias das Irmãs capuchinhas. São centenas de 

documentos que tratam desde a fundação da Congregação à sua expansão pelo 

Estado do Maranhão, e mais outros Estados brasileiros . Estar nesse Arquivo da 

Casa Geral das Irmãs Capuchinhas foi também obter informações sobre o seu acesso 

e a sua utilização, por outras pesquisas. 

                                                           

35 Entrevista concedida no dia 31 de março de 2016, pela IRMÃ UTÍLIA MARIA AVIS CASTILHO. 
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Os documentos trazidos de Roma são os referentes ao Fr. João Pedro de 

Sexto São João, terceiro Superior Regular da Missão do Maranhão. Foi quem assumiu 

os novos rumos da Missão do Maranhão, após o Massacre de Alto Alegre, em 1901. 

São os documentos que foram enviados do Brasil, pelos missionários, para os 

Superiores de Roma e de Milão. E sobre o Arquivo Provincial Capuchinho de Milão, 

alguns documentos foram enviados por Fr. Costanzo Cargnoni,36 com o qual tive a 

oportunidade de tratar pessoalmente sobre a pesquisa e uma demanda de 

documentos, no Convento do Carmo, em São Luís. O encontro foi programado por Fr. 

Rogério na ocasião em que o Arquivista de Milão veio ao Convento do Carmo, em São 

Luís, para consultas no Arquivo da Vice-Província Maranhão-Pará. Momento 

providencial. 

Estes arquivos foram organizados com a intenção, justamente de preservação 

de uma memória institucional. São arquivos textuais, vistos em um sentido amplo, 

segundo Pêcheux (1994, p. 56-57), “como campo de documentos pertinentes e 

disponíveis sobre uma questão”, via banco de dados. A exemplo do Arquivo da Vice 

Província capuchinha, guardado no convento do Carmo, que foi organizado com os 

primeiros documentos e livros, que iam sendo colecionados, depois, catalogados para 

consultas, pelos Superiores Regulares da Missão. No arquivo do Convento do Carmo 

estão os documentos originais da Missão do Maranhão. Estes foram produzidos em 

várias cópias para serem guardados nos outros arquivos; encontram-se microfilmados 

em Roma e em Milão. Mas, apesar da “objetivação” dos discursos destes documentos, 

o sentido destes não está dado no próprio texto, tampouco no trabalho de sua 

codificação. 

Os frades e freira mencionados, generosamente me proporcionaram buscas 

de muitas falas, que ainda estão silenciadas na memória da Missão do Maranhão 

(1894-1922). Nas visitações, percebi que no silêncio dos conventos também estão os 

                                                           

36 Fr. Pe. Costanzo Cargnoni (OFMCap). Archivio Provinciale Cappuccini Lombardi. Trabalhou no 
Instituto Histórico da Província da Lombardia. Em 2012, após 36 anos de louvável trabalho como 
estudioso no Instituto Histórico, deixa Roma e volta à sua Província. O Ministro Geral ao agradecer frei 
Costanzo escreveu: “foram 36 anos de silencioso trabalho, desde 1976 até hoje, durante os quais 
desenvolveste uma preciosa e profunda pesquisa sobre a espiritualidade franciscana, especialmente 
capuchinha desde seu início até os tempos recentes, com uma longa série de livros, artigos publicados 
em várias revistas especializadas e colaborações em dicionários… É notável a sua edição em vários 
volumes, das assim chamadas, “Fontes Capuchinhas”, uma rica obra em cinco volumes, que contém 
documentos, na sua maioria inéditos, relativos ao primeiro século de história da Ordem dos Frades 
Menores Capuchinhos. Estes estudos são lidos com gosto, interesse e proveito por frades e estudiosos 
e contribuíram para renovar nos corações o amor à vida e ao carisma franciscano capuchinho” (BICI – 
Bolletino di informazioni capuccini internazionali, n. 259, dez. 2012). 
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silêncios de seus arquivos. A intenção era acordar palavras adormecidas,37 para 

despertar lembranças, que pudessem produzir sentidos, dando-se a ler sob o 

questionamento de um significado, produzido de um dado, reflexão ainda silenciada 

nos discursos de suas fontes. Entrar neste ambiente foi processar um sentimento 

acerca do trabalho que ali eu iria desenvolver. Apresentei-me ao capuchinho 

arquivista, Fr. Rogério Beltrami de Milão, e à sua concepção acerca do trabalho em 

arquivos. Compreendo o motivo de estar ali, pelas concepções de Beltrami (1994 p. 

18) sobre as razões de existência de um arquivo: 

 
Efetivamente os arquivos parecem acúmulo de palavras destinadas a dormir 
imperturbavelmente, sem que ninguém as desperte de seu sono secular. Da 
mesma forma como os cadáveres nos sepulcros. [...]. Mas, damo-nos conta 
que as palavras dormidas encerram um acervo de ensinamentos e de vida 
do qual precisamos nos apropriar, da mesma maneira como a psicanálise faz 
com que nos apropriemos do nosso passado, para vivê-lo conscientemente 
e sem abalos. 

 
Estas falas silenciadas estão em numerosas comunicações ordinárias,38 entre 

os missionários; entre os missionários e a Cúria Geral; e entre os missionários e a 

Província capuchinha de Milão. São Cartas e Relatórios. Nestes e nas Crônicas dos 

Livros do Tombo estão reveladas as ações dos missionários, os seus planos, os 

humores, e o entusiasmo pelas atividades pastorais, e pela missão indígena, no 

Sertão maranhense. São fontes escritas que tratam das articulações pela implantação 

de seminários e a criação de uma prelazia no Sertão maranhense – a Prelazia de 

Grajaú. E entre entusiasmo e planos foi possível sentir muitas preocupações, 

divergências e intrigas entre os missionários, e em relação aos seus Superiores da 

Ordem e da Província capuchinha. Tudo motivado pelas convicções pessoais, mas 

com vistas à autonomia e liberdade de ação. 

Isto foi logo percebido, pela expectativa criada quando dos primeiros ensaios 

de buscas. O primeiro passo foi acessar o arquivo, o que aumentou as expectativas 

de encontrar um acontecimento pronto, reduzido em um relato, para que fossem 

buscados os seus sentidos. De fato, não havia nada pronto, nem reduzido. Mas, 

gradativamente, passei a perceber a importância de tantos documentos, de tantas 

                                                           

37 Expressão utilizada por Frei Rogério Beltrami, no seu Livro: “Acordando palavras adormecidas”. 
BELTRAMI, Frei Rogério. Acordando palavras dormidas. São Luís: SIOGE, 1994. 
38 Comunicações Ordinárias é uma Identificação, de Cartas e outros documentos não oficias da Ordem 
e da Província, na organização dos Arquivos de Roma e de Milão, e que aparecerão neste texto. 
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falas, de tantos relatos interessantes. Soltos. Incompletos. Percebi as vantagens de 

suas surpresas. Sobre isto, Farge (2009, p. 38) afirma que: 

 
O arquivo é suficientemente claro e fecundo para permitir que se vá além de 
uma reprodução cristalizada de sua pessoa que a petrifique em seus gestos 
e em suas vestes, como uma gravura de época. O arquivo, aos pouquinhos, 
oferece um esboço vivo, no qual ela se revela tal como é, ou seja, às voltas 
com os imprevistos da vida social e política. 

 
Nesta perspectiva, a pesquisa acontecia na demarcação das oportunidades de 

acesso às informações, às falas, por diversas circunstâncias e intenções de trabalho. 

O fio condutor da busca nas narrativas foi o sentido das condições missionárias, do 

ponto de vista da autonomia e da liberdade de suas ações. Um novo aspecto sobre a 

história da Missão do Maranhão. Entretanto, na concepção de Foucault (1996, p. 26), 

este “novo não está no que é dito, mas no acontecimento à sua volta”. Nesta 

perspectiva, foi verificado como esta novidade aparece nas primeiras Cartas e nos 

Relatórios anuais, e segue nos documentos posteriores, nos quais os missionários 

justificam a necessidade de um trabalho autônomo e livre. Em função disto, toda a 

busca era orientada por importantes encontros, nas conversas39 informais, além das 

programadas com o Fr. Rogério Beltrami de Milão. Além destes encontros, as leituras 

sobre arquivo foram interessantes, no sentido de desmistificar o ambiente, para abri-

lo aos seus múltiplos sentidos. Oportunamente, Farge (2009, p. 36), por exemplo, 

apresenta o arquivo, como  

 
excesso de sentido quando aquele que o lê sente a beleza, o assombro e um 
certo abalo emocional. Esse lugar é secreto, diferente para cada um, porém, 
em todo itinerário ocorrem encontros que facilitam o acesso a ele e, 
sobretudo, à sua expressão. 

  
Foi neste passo que passei a sentir o sabor do arquivo, experimentado por 

Farge, no cotidiano desta pesquisa. Estive no arquivo do Convento do Carmo com 

muita frequência. Quase que diariamente me valia do que era possível estabelecer 

maior intimidade nas entrelinhas das falas dos religiosos, dos acontecimentos, 

contidos naquelas pastas amarradas, organizadas, no arquivo. A princípio, eu não 

tinha a mínima ideia do que poderia encontrar nas estantes, suas pastas e seus 

documentos. Pensei que encontraria logo aquela história que os autores 

                                                           

39 Para a análise dos documentos, nestes encontros, foram levados em conta como jogo discursivo, 
segundo Foucault (1996, p. 18): “os sujeitos interlocutores, suas posições sócio-histórica e todos os 
componentes de intersubjetividade, alteridade, antecipação de resposta, retórica (argumentação, 
contra argumentação, desejo de convencimento, sedução, domínio e poder)”. 
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relataram. Ou ainda, aquela relatada por capuchinhos e capuchinhas, nas escolas, 

nas igrejas, nos jornais da época. Selecionei Cartas e Relatórios do período 

delimitado, naquela organização prática do Fr. Rogério. Nas centenas de 

documentos percebi vários estilos de narrativas e seus motivos. Uma produção 

muito espontânea, com poucos indícios de uma regra textual. Muito interessantes 

as Cartas e os Relatórios, pelo detalhamento e pela forma de expressão. 

Entretanto, ao tempo que eu pensava ter resolvido a minha saída do labirinto, ali, 

no arquivo, sentia o peso da responsabilidade diante de tantas informações. 

Então, fui convocada a descobrir que eu estava tecendo um tapete persa, 

quando Fr. Rogério Beltrami, um dia em que as queixas sobre o volume de 

documentos e detalhes começaram a esmorecer a minha empresa de pesquisadora, 

veio-me com a seguinte questão: – você sabe qual o valor de um tapete persa? Este 

correlacionava a complexidade do trabalho da pesquisa, pelo detalhamento, com o 

valor de um tapete persa. Ele queria me alertar para o valor daquilo que eu estava 

tecendo. Depois de tantas respostas imprecisas, o guardião do arquivo dos 

capuchinhos, pela vivência e estudos, sobretudo em Jerusalém, me veio com a 

resposta mais coerente: – o valor de um tapete está na sua tecelagem: quanto maior 

for o número de nós por centímetro quadrado, mais valioso será o tapete. Contudo, 

pelo estresse que o trabalho traz, não se deve passar mais de duas horas, seguidas, 

tecendo-o. Assim alertava o Santinho40 frade, em seus idos anos de estudos e 

pesquisas arqueológicas. Com isto ele estava concluindo que, quanto mais detalhes 

sejam pesquisados para a produção de uma narrativa histórica, mais possibilidade 

teremos de expor a paisagem do tecido, do panorama, e assim abrir para múltiplos 

sentidos. Mas, que devemos também cuidar da saúde para não perdermos a 

oportunidade de contemplar a obra. Esta era a concepção do capuchinho, sem se dar 

conta de que a paisagem já havia sido dita, ou seja, “aconteceu”. O que resta, no 

entanto, é passar pelo processo de apropriação por alguma pesquisa, para que possa 

produzir outros “efeitos de sentidos”. 

Em função disto, foram selecionados documentos, entre Cartas, Relatórios, 

Crônicas, Decretos, Estatutos, Resoluções, Circulares e Nomeações, para facilitar a 

compreensão do texto integral, e para facilitar a compreensão dos sentidos, que por 

                                                           

40 Pelo convite à santidade de todos, Frei Rogério Beltrami os chama de Santinhos e Santinhas, abrindo 
a todos a intimidade de também chamá-lo de Santinho, sobretudo pelo aspecto frágil, mas com muita 
Sabedoria e Espiritualidade. 
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ventura pudessem emergir. Com esta seleção, e com as orientações devidas, 

experimentei uma leitura de narrativas minuciosas sobre como os missionários foram 

se organizando, de sorte que pudessem concretizar aquele plano missionário, no 

Maranhão. Como se comunicavam. E de que recursos eles dispunham para 

percorrerem por todo o Estado, e suas circunstâncias geográficas e socioculturais. 

 

1.2 A SURPRESA  

 

Na busca por um fio de história, inesperadamente, deparei-me com uma 

possibilidade de retirar um sentido do acontecimento da Missão do Maranhão. Na 

documentação avulsa encontrei vestígios dos primeiros movimentos para a 

inauguração de uma atividade missionária autônoma no Maranhão. Trata-se da carta 

do Prefeito Apostólico de Pernambuco, Fr. Gaetano de Messina, ao Provincial de Milão 

[Fr. Giuseppe Rovetta] e seu Definitório, de Pernambuco, em 16 de agosto de 1893. 

 
Deixamos imaginar à V. Paternidade muito reverenda a tristíssima impressão 
que produziu em nós e nos antigos missionários desta Prefeitura a carta da 
missiva, com a qual a Vossa Paternidade muito reverenda e seu Definitório41 
responderam a nossa demonstração de 17 de junho p.p. sobre a conduta 
absoluta e independente de fr. Carlos em relação ao Maranhão. 
Acaso julga V.P.M.R. e seu Definitório em plena regra e justo o motivo sobre 
o qual apoia o sobredito missionário sua maneira de proceder? 
Poderia sem dúvida, se a coisa fosse realmente se tivesse passado como o 
Sr. diz. Porém a acenda carta de V.P.M.R. funda-se sobre um falso 
pressuposto; pois consultando nosso Superior de Roma sobre o assunto, e 
em força de instruções anteriores, foi-nos respondido, por meio do Secretário 
Geral das Missões,42 que tendo sido consultado pelo mencionado fr. Carlos se 
a fundação de uma Missão no Maranhão fosse contrária ao Decreto relativo 
ao Amazonas,43 declarou que não havia problema à atuação do novo projeto, 
mas que  (neste caso) tinha que se entender também com o Comissário e o 
Internúncio.44 Portanto como pode o Sr. e seu Definitório achar justo e em 
plena regra a maneira de proceder de fr. Carlos?  
As seguintes frases extraídas da mencionada carta do Secretário [das 
Missões] confirmam até à evidência nossa tese: “Recomendo-lhe, portanto, 
como já lhe escrevi ultimamente, levar ao conhecimento de Fr. Carlos 
que deixe a V. Paternidade a ingerência de tais negociações, e quanto a 
isto não faça nada sem seu consentimento”.  
Está claro, portanto que longe de estar fr. Carlos autorizado a abrir por sua 
própria conta negociações com o Bispo do Maranhão, se lhe impunha não 
somente de ter entendimento com o Prefeito, mas outorgam com o 
Comissário e com o Internúncio. Portanto aquela suposição é falsa e nula. 
Mas isto não é tudo. Lê-se no Capitulado45 nº 4 “Logo que os primeiros 
missionários terão apreendido a língua, e conhecidas as necessidades da 

                                                           

41 Ver nas funções hierárquicas e atribuições, no Quadro do Governo da Missão. Apêndice A. 
42 Ver nas funções hierárquicas e atribuições, no Quadro do Governo da Missão. Apêndice A. 
43 Cf. APÊNDICE A. 
44 Representações Diplomáticas entre a Santa Sé, a OFMCap e o Estado brasileiro. 
45 O que é determinado em uma Convenção das Províncias ou da Cúria Geral dos Capuchinhos. Os 
Capítulos são orientados pelas Constituições Capuchinhas (CC144;146;174) e quais outras coisas ele 
é necessário e consentido (CC 63;98;99). 
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Missão e a cultura dos indígenas, serão desvinculados de qualquer 
dependência dos missionários que já se encontram na Prefeitura de 
Pernambuco”. Portanto, não habilitado ainda no conhecimento da língua, no 
conhecimento das necessidades da Missão e da cultura dos indígenas, e nem 
sequer desvinculado de toda dependência do Prefeito, fr. Carlos não 
procedeu em plena regra, não agiu bem, pelo contrário foi um erro.46  
 

Pelo excerto desta carta é possível identificar a problemática já anunciada 

anteriormente, na qual os capuchinhos lombardos vieram para uma missão indígena 

no Amazonas, convocados pela Santa Sé, a convite do Governo brasileiro. Estes 

missionários chegaram a Pernambuco, onde deveria ser o ponto de apoio e de uma 

instrumentalização, no sentido de ali se habilitarem na língua portuguesa e no 

conhecimento de aspectos importantes dos costumes locais e indígenas, para depois 

seguirem em missão. Mas, após seis meses que os missionários da Província de Milão 

chegaram a Recife - PE, para esta missão, muitos problemas começaram a se 

manifestar. O principal foi uma atitude inadequada de um capuchinho, – o Fr. Carlos 

de San Martino Olearo – referente à sua iniciativa particular em tratar de uma missão 

no Maranhão. 

Observa-se, neste documento, que os missionários lombardos tinham como 

superior, o Prefeito Apostólico47 de Pernambuco (Fr. Gaetano de Messina), logo que 

chegaram a Recife.  A este os missionários recém-chegados deveriam obediência. 

Mas, Fr. Carlos desconsiderou a hierarquia e procedeu por conta própria, fazendo 

tratativas para uma missão independente, à revelia dos seus superiores. Portanto, o 

Prefeito Apostólico resolveu manifestar a sua indignação ao Ministro Provincial48 de 

Milão, que parecia apoiar o dito missionário. Era o começo de fortes divergências e 

intrigas nas circunstâncias de um empreendimento missionário, trazendo muitas 

consequências para ambas as partes: tanto para os missionários lombardos, como 

para os missionários anciãos da Prefeitura Apostólica de Pernambuco. Iniciavam-se 

ali os primeiros passos para uma missão, com autonomia e liberdade de ação dos 

missionários, da Província de Milão, rumo à sua restruturação financeira e de pessoal, 

revigorando os seus conventos. 

                                                           

46 Trecho da Carta-resposta do Prefeito Apostólico de Pernambuco, Fr. Gaetano de Messina à carta do 
Pe. Provincial de Milão e seu Definitório, reclamando da conduta de um capuchinho e da postura do 
Provincial de Milão, diante do desentendimento entre os objetivos missionários dos frades antigos de 
Pernambuco e os recém-chegados de Milão, para uma missão no rio Amazonas. As relações 
missionárias foram desestabilizadas por tensões importantes (A.V.P.M.P -  A / II / 1 / 2n). Extraído do 
original (ANEXO A). Cf. no AVPM-P, A / II / 1 / 2n.  
47 Ver funções hierárquicas e atribuições, no Quadro do Governo da Missão. APÊNDICE A. 
48 Figura administrativa eclesiástica. Havia Prefeitura Apostólica onde ainda não estava implantada uma 
diocese. Cf. APÊNDICE A. 
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A novidade da aludida empresa está no seu enigma,49 naquilo que possa se 

afirmar como força intempestiva do acontecimento50 de uma missão capuchinha no 

Maranhão. Aqui, será indispensável recorrer à sua particularidade, para que se possa 

compreender o acontecimento, que se concretiza na singularidade,51 através das 

mediações sócio-históricas e culturais. Com base na fonte anterior, é possível 

encontrar o sentido de um vir-a-ser deste acontecimento, partindo da singularidade, 

através da mediação do particular. 

Os vários sentidos, convocados por este documento, motivaram a construção 

de uma narrativa sobre os vestígios dos primórdios da Missão do Maranhão (1894-

1922). Foi possível identificar indícios de dificuldades e divergências entre autoridades 

religiosas, sob o ponto de vista político missionário. Neste sentido, foram percebidas 

tensões internas que podem ter os seus vestígios nas consequências indesejáveis na 

missão. Podem ainda sugerir tragédia anunciada, decorrente da intransigência, pela 

inexperiência e desconhecimento das questões socioculturais dos povos indígenas do 

Maranhão. Entrementes, podem levar a questionamentos sobre o acontecimento das 

estratégias de métodos catequéticos utilizados por estes capuchinhos, no Maranhão, 

à época, e em que este se tornou. Estas percepções foram aproximadas daquilo que 

havia de mais claro nestas circunstâncias: o desejo de uma missão indígena, pelos 

missionários e pela Província capuchinha de Milão. 

Em outro documento nota-se o mesmo sentimento de indignação por parte do 

Prefeito Apostólico de Pernambuco em relação ao procedimento de um missionário, o 

Fr. Carlos de San Martino Olearo, e ao comportamento do Ministro Provincial de Milão, 

e do seu Definitório, diante do ocorrido. É o que sugere no excerto seguinte da Carta 

                                                           
49 A sua sobrevivência está na recuperação dos aspectos mais gerais desta particularidade, dos quais 
pode se manifestar a intempestividade do acontecimento da Missão do Maranhão (1893-1922). Neste 
sentido, há de se “aceitar a incapacidade, a aposta impossível de se confinar atrás de qualquer 
investigação, [...], o sentido do acontecimento que continua irredutível ao seu confinamento no sentido 
concluso e unilateral” (DOSSE, 2013, p. 13). 
50 O Acontecimento será aqui examinado como “indício ou vestígio significante, o acontecimento é 
compreendido duplamente, como sugere sua etimologia, como resultado e como começo, como 
desfecho e como abertura de possíveis”. [...]. Cabe ao nosso tempo afirmar a força intempestiva do 
acontecimento na qualidade de manifestação da novidade, apreendido como começo “, afirma Dosse 
(2013, p. 6-3). 
51 A singularidade refere-se ao vir-a-ser do Acontecimento. É a manifestação do pôr-de-si do historiador, 
com base nos vestígios e no legado deixados, para fazer retornar o Acontecimento. Assim, será único, 
que não se repete na construção de suas narrativas. Será produto do fato com o contexto, e mais o 
sentido do dito. Refere-se à singularidade não repetível, enquanto dimensão ontológica do 
acontecimento histórico (RICOUER. P. Temps et récit. Paris: Seuil. 1 t. [Ed. Bras.: Tempo e narrativa. 
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010] p. 139). 
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coletiva do Prefeito Apostólico e os antigos missionários da Prefeitura, ao Ministro 

Geral, Pe. Bernardo de Andermatt, datada também em 16 de agosto de 1893: 
 

Temos que ressaltar que na discussão familiar sobre as dificuldades, 
incômodos, inconvenientes da Missão do Amazonas, julgávamos preferível 
por muitos títulos, uma Missão indígena no Maranhão, quer por ser mais 
próxima de Pernambuco, quer por existir aldeamentos fundados e regidos até 
data recente pelos nossos missionários. 
Isto é, dizia-se de não estar de acordo com o Decreto que somente acenava 
ao Amazonas. Portanto o Pe. Prefeito, respeitando o Decreto, dirigiu suas 
negociações para lá, e só aguardava o assentamento definitivo das bases, 
para dar comunicação a Roma e a Milão, de onde deveria vir a última decisão. 
Mas eis que chegou ao conhecimento do Pe. Prefeito que já estão havendo 
outras negociações com o bispo do Maranhão, sem saber se elas estavam 
autorizadas ou não a este passo.  
Foi respondido que eram autorizadas pelos Superiores Maiores, cujas ordens 
estavam cumprindo, sem, contudo, mostrar algum documento que apoiasse 
as suas afirmações.52 

 

 Por esta fonte, é possível perceber que as relações entre os frades superiores 

da Província de Milão e o Prefeito Apostólico estariam comprometidas, com desfechos 

indesejáveis, justo pela incongruência acerca do cumprimento ao que dizia o Decreto 

que determinava as áreas de atuação missionária, no Brasil. No caso, o Decreto53 

acenava somente para o Amazonas, não para o Maranhão. 

 

1.3 NA SURPRESA, UMA PARTICULARIDADE 

 

A carta do Prefeito Apostólico de Pernambuco (Fr. Gaetano de Messina), ao 

Provincial de Milão (Fr. Giuseppe Rovetta), de Pernambuco, em 16 de agosto de 1893, 

traz os fios e os nós de acontecimentos daqueles tempos idos, nos quais o Estado 

brasileiro pretendia uma identidade nacional, por meio da cristianização/ civilização. E 

na oportunidade, a Igreja Católica empenhava-se em confirmar presença, avançando 

                                                           

52 Carta coletiva do Prefeito Apostólico e os antigos missionários da Prefeitura Apostólica de 
Pernambuco, ao Ministro Geral da OFMCap, Pe. Bernardo de Andermatt. Cf. A/II/1/2l. Arquivo da Vice-
Província do Maranhão-Pará, no Convento do Carmo, em São Luís - MA). 
53 DECRETO DA MISSÃO DE PERNAMBUCO E DO AMAZONAS ENTREGUE À PROVÍNCIA DE SÃO 
CARLOS (ANALECTA ORDINIS MINORUM CAPUCCINORUM. VOL. VIII, 1892; 112, 114-115): “Para 
a missão de Pernambuco e da Amazonas entregue à Província de São Carlos, Frei Bruno de Vinci, 
Procurador e Comissário Geral da Ordem dos F.M. Capuchinhos, humildemente beijando o Pé de tua 
Santidade, expõe que o Definitório Geral da Ordem entregou à Província de São Carlos ou de Milão a 
antiga Prefeitura de Pernambuco no Brasil e a ser formada Missão entre os índios do rio Amazonas. 
Por isso para que tudo proceda segundo a lei humildemente pede para que tua Santidade se digne: 1) 
Ratificar e bendizer a dita comissão dita feita à Província de São Carlos; 2) estabelecer que também 
nesta predita Missão se observe a Constituição “Romanos Pontífices” e o Estatuto para as missões 
Capuchinhas aprovado pela Sagrada Congregação de Propaganda Fide; 3) conceder ao Ministro da 
mesma Província que possa comunicar aos Religiosos que pedissem as seguintes faculdades, os quais 
aqui e no futuro fossem mandados em Missão” (ANEXO D). 
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e demarcando o seu território eclesiástico. Traz igualmente a problemática missionária 

capuchinha dos finais do século XIX e início do século XX, no Brasil. O objetivo maior 

destes missionários era a cristianização dos índios. Porém era necessária a 

habilitação na língua e nos costumes, para esta ação. Entretanto, antes dessa 

instrumentalização, foram convocados por um em particular, para inaugurarem uma 

missão no Maranhão, com vista à transformação dos indígenas em cristãos. Fr. 

Carlos54 pretendia retirar o indígena da vida selvagem para civilizá-lo, tornando-o 

como potencial econômico para o país, através do trabalho, e para cristianizá-lo, 

produzindo demanda de bens simbólicos.55 Em função disto, foram pensadas 

estratégias do método catequético, que atraíssem os indígenas para as missões, 

visando à desestruturação da sua organização familiar, da organização política dos 

grupos, de suas crenças e tradições. 

Nos aspectos mais gerais desta singularidade, o esperado poderia estar 

conforme uma ordenação institucional, através de suas Constituições [capuchinhas]. 

Entretanto, o imprevisto das tensões missionárias e seus desdobramentos levaram ao 

choque e ao desencontro. Isto talvez possa nos levar à armadilha de atribuir à conduta 

de Fr. Carlos, o enredamento do acontecimento da referida missão. Mas, para melhor 

compreensão do sentido percebido nesta carta, e a sua importância como fonte 

histórica, será necessário explorá-la na sua condição de produção, posteriormente, no 

desenvolvimento deste texto. 

No enredamento desta singularidade estão os frades capuchinhos da região da 

Lombardia. A princípio, motivada pelo empenho da Ordem dos Capuchinhos em 

atender ao desejo da Santa Sé, a convite do Governo brasileiro, para uma missão no 

Amazonas. Neste sentido, os esforços estariam em atrair o interesse de jovens 

aspirantes a missionários, com a perspectiva de que fossem enviados a exercer suas 

atividades missionárias em outros países. Na oportunidade, a OFMCap, através do 

Ministro Geral, Pe. Bernardo de Andermatt, e o seu Definitório, procurava revigorar os 

conventos da Província Capuchinha de São Carlos, em Lombardia. 

                                                           

54 Estas ideias não foram vagas. Fr. Carlos de San Martino Olearo tinha referências dos trabalhos dos 
missionários Salesianos que trabalhavam no Amazonas e civilizavam índios cristianizando-os em 
colégios na floresta. Estas notícias circulavam nos meios de comunicação dos Salesianos e certamente 
o capuchinho lombardo tinha acesso, uma vez que em suas correspondências com os Anais 
Francescanos fazia alusão aos trabalhos salesianos no Rio Amazonas. 
55 Cabe aqui lembrar a posição de Bourdieu, que não concebe a existência de puras relações de força. 
E que, correlacionando com a prática religiosa, que é também é uma prática ideológica, esta “consistiria 
uma transformação de uma dada ‘consciência’ em uma nova ‘consciência’ produzida mediante uma 
reflexão da consciência sobre si mesma” (BOURDIEU, 2008, p. 45). 
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Historicamente, a formação dos frades capuchinhos consolidava-se nas suas 

circunstâncias próprias, em seus elementos, que se engrenaram como rede, não 

isoladamente,56 mas orientados por seus elementos significantes. Eram de uma 

ramificação da Ordem Franciscana57 primeira, cuja premissa de seu fundador é: 

“observar o santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, 

sem propriedade, e em castidade”,58 conforme orienta a Regra59 franciscana, que é a 

norma primeira da Ordem. Uma diretriz para a resolução de tensões internas entre os 

frades, e para a orientação do envio de missionários.60 Porém, as exigências dos 

tempos, levaram à elaboração de Constituições Capuchinhas, que pormenorizaram a 

Regra, refletindo as épocas e os espaços. 

Imbuidos deste fundamento, os capuchinhos lombardos (1894) procuraram 

construir seus trabalhos missionários no Norte e Nordeste do Brasil, no turbilhão de 

uma experiência ousada e arriscada. Aqui é oportuno lembrar Paul Ricoeur,61 para o 

qual as modalidades do agir e do pensar devem ser sempre remetidas para os laços 

de interdependência que regulam as relações entre os indivíduos. Nesse sentido, os 

laços que ligavam os capuchinhos foram moldados por sua ideologia teológica e por 

suas convicções religiosas. 

                                                           

56 Constituem a tese de Norbert Elias (1993, p. 9): “a condição humana é uma lenta e prolongada 
construção do próprio homem”. 
57 Fundada na baixa Idade Média, por um grupo de seguidores das ideias de São Francisco de Assis. 
Como Ordem foi aprovada por Honório III, com a Bula “Solet annuere” de 29 de novembro de 1223. 
Francisco de Assis (*1182 1226), cujo nome de batismo era Francesco Bernardone, filho do rico 
proprietário e comerciante de tecidos Pedro de Bernardone e de Joana (Giovanna) de Bernardone. 
Nasceu em Assis (Perugia), cidade de comércio da Itália, no momento em que o Ocidente medieval 
assistia ao desenvolvimento da urbanização, emergindo núcleos econômicos, políticos e culturais. “São 
Francisco de Assis nasceu quando essa nova sociedade estava a ponto de ultrapassar sua fase de 
crescimento anárquico, de ímpeto selvagem ao estágio de institucionalização” (LE GOFF, 2001, p. 26).  
58 Capítulo I da Regra franciscana, que sintetiza toda a proposta de Francisco de Assis para a vida em 
fraternidade com os frades. 
59 Aprovada pelo Papa Honório III, em 29 de novembro de 1223. Está disposta em 12 Orientações 
Básicas: 1) a Observância do Santo Evangelho, vivendo na obediência, sem propriedade e em 
castidade (Francisco promete obediência ao Papa Honório III e seus sucessores canonicamente eleitos 
pela Igreja romana. E os outros frades tenham obediência a Francisco e aos seus sucessores); 2) 
Norma de vida àqueles que querem viver como Frades Menores; 3) Sobre o Divino Ofício e o jejum, e 
como os frades devem andar pelo mundo; 4) Recomendações para que os frades não recebam 
dinheiro; 5) O modo de trabalho; 6) Que os irmãos não tenham propriedade de qualquer coisa, e que 
pratiquem a mendicância e cuidem dos irmãos doentes; 7) Sobre a penitência aos frades que pecam; 
8) Da eleição do Ministro Geral desta fraternidade e do Capítulo de Pentecoste; 9) Das Prédicas 
públicas; 10) A admoestação e correção dos frades; 11) Que os irmãos não devem entrar os mosteiros 
de freiras; 12) Daqueles que querem estar entre os saracenos e outros infiéis. 
60 Frades enviados às diversas partes do mundo, vivendo espiritualmente entre as pessoas 
(CONSTITUIÇÃO, 177, 1;2;5; 2014, p. 264). 
61 CHARTIER (1990, p. 13-28) utiliza as reflexões de Paul Ricoeur para ratificar suas ideias acerca das 
práticas e das representações sociais, na sua Obra: “Por uma sociologia histórica das práticas 
culturais”. In: Roger Chartier. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990, 
13-28). 
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Os capuchinhos formaram-se ideologicamente, enquanto tais, naquilo que 

significa a Ordem, que se desenvolveu constituída de “[...] vida franciscana, doutrina, 

espiritualidade, apostolado pastoral e missionário, arte e literatura e atividades sociais” 

(POMPEI; ODOARDI; FONZO, 1997, p. 211). Deste ideário, surgiu o franciscanismo, 

efetivando-se como produto das determinações de forças históricas.62 Estendeu-se no 

mundo, com ânimo revolucionário,63 pelo qual, muitos jovens eram influenciados, 

congregando-se como seguidores a uma forma de vida peculiar, de fraternidade, 

oração e convívio com os leprosos. 

 

Foto 3 - Capuchinhos lombardos (Milão - 1955). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                      

 

 

 

Fonte: Acervo do Convento de Bergamo -1955. 

 

Pela foto 3, podem-se identificar algumas características de apresentação dos 

capuchinhos, com o vestuário que conste de hábito marrom, com capuz, do cíngulo, 

da segunda túnica sem capuz, permitida pela Regra, representando os votos 

                                                           

62 Segundo Cambi (1999), provinham do desenvolvimento econômico, o incremento técnico, a 
afirmação de uma nova classe social – a burguesia –, o impulso do pensamento, a dimensão política e 
uma sociedade mais dinâmica e mais móvel. 
63 Refere-se ao “apostolado, a pregação, que as ordens antigas monásticas haviam abandonado há 
tempo, estavam no centro da atividade, sobretudo na cidade, das ordens mendicantes” GINZBURG, 
1972, p. 15). Para o autor, era necessária uma ação mais sutil, que se apropriasse, tornando-os 
inofensivos, temas religiosos agitados por grupos heréticos. Esta pode ser considerada uma revolução, 
principalmente pela sutileza da simplicidade de Francisco de Assis, tornando-o uma figura enigmática. 
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perpétuos de pobreza, castidade e obediência, conforme as Constituições 

Capuchinhas (1935, 34-35), que igualmente determinavam que as vestes dos frades 

deveriam ser de “panos mais rudes e vis que comodamente pudessem ter em suas 

regiões”. 

Nos aspectos mais gerais deste acontecimento estão, além dos fundamentos 

da OFMCap, os contextos brasileiros de ação missionária capuchinha, desde o século 

XVII. Estas atividades mantiveram-se mais ou menos em larga escala, até o século 

XX, e também confirmavam as intenções desta empresa. Ocorreu que, após a 

Proclamação da República brasileira (1889), afora as restrições do passado e a 

liberdade de ação missionária, a Ordem capuchinha procurava adquirir a 

nacionalidade, do recrutamento de vocações brasileiras. Isto pode, salvo melhor juízo, 

explicar como toda aquela atividade voltou às suas tradições missionárias (misssões 

populares ou ambulantes). Durante esse processo, por uma série de motivos, essas 

atividades vieram a ter desdobramentos imprevisíveis com profundo impacto 

institucional, social, cultural e político. 

A imagem seguinte (Figura 1), na qual a Catedral de Milão (Itália) parece se 

confundir com a imponente Floresta Amazônica, pode representar tal empresa, 

sugerindo um contato em uma ambiência de aventura e mistérios, de uma realidade 

grandiosa e tremenda.64 Uma intimidade incógnita! Representa a presença dos 

capuchinhos da Província de São Carlos, em Lombardia, da Ordem Franciscana, na 

expressão de sua ramificação – a OFMCap, na arquitetura da Catedral de Milão. E 

com esta, referenda a Região do Norte da Itália, e sua influência no desenvolvimento 

do cristianismo e da cultura ocidental. Faz alusão à presença da Santa Sé e a sua 

ação pelo mundo. Uma ação que, para uns pareceu aventura, com um sentimento de 

conquista, e para outros, uma única via de salvação para os povos. 
 

 
 
 
 

                                                           

64 Trecho do comentário sobre a elaboração da Imagem da Capa, Livro organizado por Gentil Gianellini, 
Saíram para semear... e já faz cem anos que a semente caiu em terra boa. Gorle: VELAR, 1993, no 
qual a Província Lombarda expressa todo o seu apreço pela Missão na Amazônia, nos seguintes 
termos: A FLORESTA: atualmente está se tornando quase um mito. O descaso e a cobiça humana 
estão fazendo-a desaparecer, mas naquela época – 100 anos atrás – quando começou aquela 
belíssima nossa aventura, a Floresta era uma realidade grandiosa e tremenda e os Nossos a 
escolheram, a amaram, a percorreram em todas as direções para entregar almas a Cristo... A 
FLORESTA! Nós a contemplamos... 
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Figura 1 – A Catedral de Milão na Floresta Amazônica, simbolizando a implantação 
da Igreja e da missão capuchinha no Norte do Brasil.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SECRETARIADO DAS MISSÕES DOS CAPUCHINHOS (1993). 

 

Para que se possa compreender a base ideológica-carismática destes 

missionários, que vieram para o Brasil, a ilustração, no mapa (4) seguinte, evidencia 

o contorno vermelho que demarca os limites do Império Sacro Romano Germânico. A 

área destacada em cor verde é a Região da Umbria, Província de Perugia, onde está 

localizada a cidade de Assis, local de nascimento de São Francisco, e de sua 
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religiosidade. O território reivindicado pelo Papa na Itália é mostrado pela linha lilás. A 

propósito, a Itália foi criada subtraída do patrimônio de São Pedro, e teve forte 

influência no desenvolvimento do cristianismo e da cultura ocidental. 
 

Mapa 1 - Território do Império Sacro Romano Germânico – “Itália” da época de 1200  
 

  

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fonte: Carvalho (2015). 
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Nesta perspectiva, pode-se imaginar pela representação das condições 

espaciais e territoriais o lugar da instituição franciscana, que surgiu em Assis, após a 

efervescência da conquista da liberdade cívica contra o feudatário imperial de Spoleto 

(1198); e da guerra comunal de Assis contra Perugia (1202), nas quais Francisco de 

Assis teve importante participação, além das Cruzadas. 

À época de Francisco de Assis, a Igreja pensava estratégias65 para a 

reafirmação do seu poder e criava as Cruzadas. Estas eram as expedições militares 

cristãs (século XI ao século XIII) organizadas para libertar o Santo Sepulcro do 

domínio muçulmano; e a Inquisição medieval, para conter a difusão das heresias e 

dos extremismos ascético-místicos. 

É sabido que, com pouca erudição, o poverello d’Assisi66 congregou um grupo 

de seguidores, que depois constituíram uma Ordem67 sob a forma da cavalaria 

medieval,68 onde se miravam no valor individual do cavaleiro. Os frades deveriam 

tomar como referência os cavaleiros da távola redonda, na qual não há primeiro, nem 

último lugar; todos deveriam ser iguais.69 Deveriam ser nobres. A simplicidade deveria 

traduzir a nobreza da alma diferenciada de uma vida medíocre, voltada à prática cristã 

colocada na pobreza e na pregação. Decididamente, Francisco de Assis, afetado por 

seu contexto, articulou efetivamente os elementos significantes da dinâmica social de 

sua época: a escravidão, a pobreza e a espiritualidade. Mas, apesar de seus atos, 

                                                           

65 “Estas estratégias da Igreja visavam assegurar sua base econômica sólida e uma estrutura 
ideológica, formulada pelos seus doutores. O fundamento ideológico que necessitava para estruturar-
se, a Igreja foi buscar na cultura greco-romana” (LE GOFF, 2001, p. 35).  
66 O pobrezinho de Assis refere-se a São Francisco de Assis, quando renuncia a riqueza da família, 
para viver junto aos mendigos. Informa-nos Le Goff (2001) que a primeira escola de Francisco de Assis, 
onde aprendeu a ler e escrever, foi a escola paroquial de São Jorge em Assis. E mais, que ele 
completou sua modesta cultura com elementos de cálculo, poesia, música, noções básicas de língua 
francesa, contos e lendas da cavalaria. Mais tarde, ele adquiriu uma discreta cultura religiosa, lendo e 
meditando. 
67 Historicamente, as Ordens religiosas nasceram da necessidade do Cristianismo de agrupar esforços 
móveis para a propagação da religião. Efetivamente, foram criadas ordens militares, no sentido de 
combaterem os infiéis, e ordens religiosas que iriam ser responsáveis pela gestão e manutenção 
desses fiéis. Outras ordens seriam mistas e/ou dedicadas apenas à peregrinação. 
68 Os cavaleiros faziam parte da estrutura social do medievo; uma classe superior, relativamente 
independente, da sociedade aristocrática pré-nacional (ELIAS, 1993, p. 18). Diz Aranha (2006, p. 109) 
que a cavalaria era fundamentalmente uma instituição da nobreza, embora entre os cavaleiros 
houvesse aventureiros de todo o tipo e camponeses enriquecidos. 
69 Embora a figura enigmática de Francisco de Assis tenha profunda veneração pela hierarquia 
reafirmada enfaticamente por seu Testamento (GINZBURG, 1972, p.13): “O Senhor me deu e dá muito 
crédito aos sacerdotes, que vivem de acordo com a Norma da santa Igreja romana, a causa de toda a 
ordem, que mesmo que eles me perseguirem a mim, eu teria que recorrer a eles. E se eu tivesse toda 
a sabedoria de Salomão e encontrasse sacerdotes pobres deste mundo, nas paróquias nas quais 
permanecem, não quero pregar contra a sua vontade. E estes e todos os outros quero temer, amar e 
honrar como meus mestres. E não quero considerar pecado nesses, porque neles todos vejo o Filho 
de Deus e são meus mestres”. 
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suas fraquezas e seus talentos, não foi intencional toda uma história gerada. 

Parafraseando Elias (1993, p. 193), “a coisa aconteceu, de maneira geral, sem 

planejamento algum, mas nem por isso sem um típico específico de ordem”. Além de 

suas intenções. 

Os frades portavam a representação,70 deste fundamento, que emergiu do 

contexto de fundação da Ordem franciscana, no Ocidente medieval,71 na Itália. 

Portavam também motivos simbólicos da concepção de cristandade, que se efetivava 

enquanto um sistema de relações entre a Igreja e o Estado, mas que só se mostrava 

significante quando articulado na sociedade. Nesta perspectiva, suas convicções eram 

influenciadas pelo regime de religião de Estado, para a formação dessa cristandade, 

na qual havia, segundo Gomes (1997, p. 34), “[...] o monopólio sobre a produção dos 

bens simbólicos, constituindo-a, além disso, em aparelho que assegurava à Igreja a 

hegemonia do sistema”. Neste sentido, o objetivo era garantir as práticas que se 

apreendem dos bens simbólicos,72 produzindo assim usos e significações. Isto estaria 

na essência missionária, à época. 

Entretanto, os primeiros missionários não tinham ideia do que fosse a missão. 

Para eles, missão era um envio para terras pagãs, com o objetivo de batizarem e 

conservarem os sacramentos da Igreja Católica, separados do mundo real dos 

costumes locais e da diversidade de vida dos povos. Deveriam orientar-se pela Regra, 

sobretudo no seu Capítulo 3, que aconselhava a admoestar e exortar os frades irmãos 

                                                           

70 Apropriação de laços moldados em uma época, na qual cada um trazia as suas elaborações pessoais 
sobre um “modo como em diferentes tempos e espaços uma determinada realidade social é construída, 
pensada e dada a ler” (CHARTIER, 1990, p. 16). 
71 À época, a Itália assistia ao desenvolvimento da urbanização, emergindo núcleos econômicos, 
políticos e culturais. Mas, apesar das transformações sociais, econômicas e culturais, a política 
medieval era confusa, conflitante e direcionava suas guerras ao poder e ao prestígio da Igreja. A 
sociedade caracterizava-se pelo sacramento à forte devoção a Jesus Cristo e à grande necessidade 
de intercessores, pois, na tessitura social desta época, permeava a fragilidade e a vulnerabilidade 
humana diante de Deus e das forças inimigas. A Igreja e o Estado eram unidos por um sistema de 
legitimação do poder, tendo como terceiro elemento abrangente e catalisador, a sociedade. Nesta 
perspectiva, a Idade Média também pode ser analisada como a época da formação da Europa cristã e 
da gestação dos pré-requisitos do homem moderno quando houve a formação da consciência 
individual; do empenho produtivo; da identidade supranacional, etc. Para Cambi (1999), a Idade Média 
é o tempo do Cristianismo e da Igreja, mas também dos povos e dos ideais comuns da Europa: ideais-
mitos, ideais-tradições, ideais-legendas que construíram o arcabouço fundamental (ideológico e 
imaginário) dos povos europeus.  
72 Correlacionados aos bens de salvação, pelos quais há um monopólio de gestão, que Bourdieu (2008, 
p. 57) afirma ser do exercício legítimo do poder religioso enquanto poder de modificar em bases 
duradouras as representações e as práticas dos leigos, inculcando-lhes um habitus religioso, princípio 
gerador de todos os pensamentos, percepções e ações, segundo as normas de uma representação 
religiosa do mundo natural e sobrenatural, ou seja, objetivamente ajustados aos princípios de uma visão 
política do mundo social. 
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no Senhor Jesus Cristo, para que quando eles forem para o mundo, não briguem e 

não lutem com palavras ou julguem os outros, mas que promovam a mansidão, sejam 

pacíficos e despretensiosos, gentis e humildes, falando com cortesia a todos, como é 

apropriado. Neste sentido, é provável que os frades tenham vindo para o Brasil como 

religiosos franciscano-capuchinhos testemunhando uma vida comum feita de pobreza, 

de paciência e de gentilezas. 

Efetivamente a Regra alertava os frades para relembrarem sempre que 

necessário as suas renúncias, quando dos seus ingressos na Ordem, pois o 

capuchinho renuncia à família para ter uma família maior; renuncia ao dinheiro para 

compartilhar o dinheiro; renuncia à própria vontade para obedecer conforme as ordens 

do Superior.73 Para a missão em terras distantes, estes vinham para atender à Santa 

Sé, catequizando. No entanto, a vida fora da província capuchinha de origem deveria 

seguir o regulamento provincial. 

À época, para os lombardos, estar em Pernambuco, ou catequizar no Maranhão 

(1894-1922) também deveria ser conforme a ideia da Província de Lombardia. Estes 

capuchinhos que estavam no Brasil deveriam viver conforme a vida comum da 

Província Lombarda, na Itália. Exemplo: se lá, os frades acordavam às cinco, no Brasil 

também; lá eles rezavam o terço de manhã, aqui também rezavam o terço, pela 

manhã. Era uma conservação da vida comum da Província-mãe. Significa dizer que 

não renunciaram às benesses da família restrita da Província para estar em uma 

família maior – a população brasileira, com seus usos e costumes. 

Há nas circunstâncias das fontes escritas sobre a vida comum dos capuchinhos 

lombardos, que vieram para o Brasil, uma obediência às orientações da Província de 

Milão. Entretanto, isto era uma contradição, visto que na Itália os frades eram 

acostumados a viver no convento, com muitos frades; no Brasil não, os frades viviam 

sozinhos. Muitas vezes, com duas pessoas somente, ou pousando em palhoças no 

meio da floresta, com muito trabalho apostólico. Estes aspectos também podem abrir 

para uma compreensão do que veio a ser, e como aconteceu a Missão no Maranhão. 

                                                           

73 Autoridade exercida pelos ministros e guardiães, não como patrões, mas presidindo as fraternidades 
com amor e espírito generoso (CC 159,4). Capítulos e Superiores exercem a autoridade recebida de 
Deus mediante o ministério da Igreja, em espírito de serviço (CC 117, 3); em qualquer nível, o Capítulo 
é um órgão colegiado temporário e exerce a própria autoridade segundo as competências que lhe são 
atribuídas pelas Constituições (OG 8/7) (CONSTITUIÇÕES, 2014, p. 206-211). 
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A conservação da vida comum da Província de Milão era um reflexo dos 

fundamentos da OFMCap, que motivavam as atividades missionárias de suas 

Províncias, de acordo com os seus Superiores. 

 

1.3.1 Da Ordem para a missão: fugas no trajeto das representações 

 

Outra questão que perpassa o texto da carta do Prefeito Apostólico Gaetano de 

Messina (p. 58) refere-se à obediência. Há convocação para que os capuchinhos 

rememorem as suas raízes na Ordem franciscana, que emergiu aberta a irmãos 

leigos, clérigos e sacerdotes. Deveriam obedecer a uma única Regra, a qual orientava 

os frades para uma condição de vida igualitária, humilde e comum, consumindo seu 

tempo nos cuidados com os leprosos, com trabalho manual, a mendicância e a 

pregação.74 Não obstante, eram livres e autônomos nas decisões missionárias, 

embora limitados pelos condicionantes da Ordem. Mas, seguir a Regra de Francisco 

de Assis tinha seus entraves de origem. 

A vida livre dos frades Capuchinhos é legitimada pelos princípios da Ordem 

Franciscana, que herdou todos os contrastes latentes na alma do seu fundador. 

 
O Franciscanismo (século XIII), nascido com o municipalismo e a nova ordem 
econômica e política da sociedade italiana, praticou o apostolado literalmente 
como o praticou Jesus Cristo: oração e trabalho, pobreza e pregação, 
utilizando em serviço tanto a coragem da cavalaria que declina como a 
audácia do povo que surge. Em vez de se isolar ou de se afastar dos 
povoados, penetra nas cidades, mescla-se à gente que trabalha, muitas 
vezes demais e que não precisa ser estimulada para agir, mas antes chamada 
à reflexão e à oração, e prega-lhes o Evangelho nas ruas e nas praças com 
a linguagem que os seus auditores entendem e que mais lhes agrada: canta 
como os jograis, narra como os trovadores, combate pela fé como os 
paladinos, esforça-se por conseguir, melhor do que os Cruzados não só a 
libertação como também a conversão da Palestina; ensina aos burgueses e 
ao povo miúdo que todos podem se tornar Religiosos, ainda que vivendo no 
mundo, pois a cela é o coração, regra o dever cotidiano, irmão e irmã cada 
criatura que se encontra cilício de penitência o trabalho... Ao mesmo tempo 
conserva intacta a experiência religiosa do passado: o espírito de expiação e 
de amor à oração litúrgica, anelo pela contemplação, o trabalho disciplinado 
e espiritualizado dos beneditinos (GEMELLI, 1944, p. 68). 

 
                                                           

74 Le Goff (2001, p. 76) apresenta as circunstâncias históricas e suas determinações sobre as ações 
de Francisco de Assis. Por outro lado, Ginzburg (1972, p. 16) rebate que, no geral, sobre qualquer 
assunto de história religiosa italiana de pesquisa contemporânea seja tão grosseiramente inadequada 
como sobre Francisco de Assis. Conclui o autor que a originalidade do gênio religioso de Francisco 
consiste mesmo na tentativa de identificar o paradoxo carnavalesco [o próprio estilo de vida de 
Francisco foi considerado carnavalesco] com o paradoxo cristão. A presença de Francisco atesta a 
falsidade de valores comumente aceitos. O autor trata da importância das Ordens Mendicantes, como 
instrumentos decisivos de contraofensiva da hierarquia romana. As ações eram originais e audaciosas 
nos confrontos da nova civilidade, no processo de municipalização.  
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A propósito, estes contrastes aparecem nas condutas individuais dos frades 

lombardos, com nuanças de má interpretação nas suas ações. As atitudes destes 

missionários por vezes pareciam sonhos, onde a falta de perspectivas concretas e a 

certeza de estar na realidade comprometiam a realização e continuidade de suas 

aspirações. 

Dos princípios, anteriormente apresentados por Gemelli (1994, p. 68), pode-se 

inferir que, nesta Missão do Maranhão houve um apostolado de oração e trabalho. 

Utilizaram em serviço tanto a coragem da cavalaria que declina como a audácia de 

entrar em um território desconhecido (o indígena), sem quase nenhum sentimento de 

nobreza, diante do diverso. Aqui, verifica-se o afã de levar a efeito uma missão – que 

exigiu coragem, que declinou pelo tempo de preparo especializado, custoso, prudente 

– na perspectiva audaciosa de transformar em pouco tempo a realidade, o status quo 

de grupos sociais sem conhecimento de causa. Como exemplo, Fr. Carlos de San 

Martino Olearo,75 fundador da Missão do Maranhão (1893), decidiu por um método de 

missão, e do qual assim se posicionou:  

 
eu opino que a cristianização e civilização dos índios se não alcançará senão 
desmanchando com meios longínquos e pacíficos as aldeias e espalhando 
as singulares famílias para trabalharem como cristãos. Para alcançar isso 
precisa é procurarmos tirar das aldeias os meninos para educá-los com 
desejos, aspirações e habilitações cristãs.76  

 
O sentido real destes conceitos de cristianização e civilização77 não é 

evidenciado nas fontes escritas sobre a Missão Capuchinha do Maranhão (1893-

1922). Este trecho de relatório é referente à Visita Canônica na Estação da cidade de 

Barra do Corda78 – MA, em 30 de setembro de 1895, elaborado por Fr. Carlos. 

                                                           

75 Fr. Carlos de San Martino Olearo disponibilizou-se a ser enviado ao Brasil, para uma missão no rio 
Amazonas, mas decidiu mudar de itinerário, investindo na fundação da Missão do Maranhão, em 1893. 
Diretor da futura missão lombarda. Um homem de vasta cultura, de engenho perspicaz, apaixonado 
pelos problemas missionários e bastante experiente em governo (NEMBRO, 1957, p. 30). 
76 Relato da Visita canônica em Barra do Corda (Cf. AVPMP, B / II / 18).    
77 Processo que depende de um sentido dado, e que, segundo Elias (1993, p. 193), entendido como 
processo, como verbo que se substantiva, o civilizar dos costumes. O processo civilizador constitui uma 
mudança na conduta e sentimentos humanos rumo a uma direção mais específica. Entretanto, pessoas 
isoladas, grupos e instituições no passado não planejaram essa mudança, pretendendo efetivá-la 
gradualmente através de medidas conscientes, racionais, deliberadas. 
78 A cidade de Barra do Corda foi fundada em 1835, por Manoel Rodrigues de Melo Uchôa e Manoel 
Raimundo Maciel Parente. É banhada a N.O. e S. pelos rios Corda e Mearim. Sua extensão de longitude 
é de cerca de 60 léguas, sobre 50 de latitude. Foi uma fundação que fez parte do processo de 
Povoamento do Sertão maranhense (BRANDES, 1994, p. 54). A distância de Barra do Corda a São 
Luís é de 445 km. À época das missões, o acesso era pelos rios, mais especificamente pelo rio Mearim. 
O rio era a via de comunicação central, por ser navegável por todo o ano, e por entrar em comunicação 
direta com a Capital São Luís. Em Barra do Corda foram realizadas muitas atividades missionárias 
importantes, e respectivos incidentes, que serão aludidos nesta tese. 
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Efetivamente, tais conceitos, constituintes do primeiro modelo de missão,79 

justificavam-se pela importação de condutas para a conversão de infiéis – aqueles não 

cristãos, em um processo de europeização. Em função disto, muitas tensões foram 

geradas entre ordens religiosas e entre os próprios missionários de uma mesma 

Ordem. Em nome de um conceito de missão, à época, o binômio 

cristianização/civilização80 fechou-se em práticas, na contramão inclusive da Regra 

franciscana. 

Entretanto, outros missionários preferiram as missões ambulantes81 

(itinerantes), indo às cidades, pequenos povoados, mesclando-se ao povo que 

trabalha e que precisa ser chamado à reflexão e à oração, conservando a experiência 

religiosa do passado: vivendo uma memória litúrgica, de contemplação e vida religiosa 

disciplinada. Discordavam das ideias de Fr. Carlos. Ademais, muitos eram convictos 

de que “não era necessário ser perfeito na arte e nas letras: bastava saber os 

elementos básicos do espírito de sacrifício”.82 

Vale ressaltar que os dois trechos de cartas apresentados constituem um 

emaranhado de significações. Percebem-se vários sentidos, portanto, cabe mais 

supor do que afirmar. Entretanto, cabe aqui supor o possível de ser pensado sobre 

estes frades, como sendo chamados para a missão da Igreja, através da catequese 

dos fiéis e infiéis; e que deveriam viver em fraternidades (casas dos frades), com um 

máximo de harmonia e paciência. Pensar igualmente que estes sujeitos, ao 

propagarem o Evangelho de Cristo, com ânimo generoso entre os povos, também 

deveriam renunciar ao imediatismo de uma pretensa conversão. Portanto, juntar os 

“nós” desses fios até então tecidos, é partir para o enredamento, que se constituiu em 

                                                           

79 Depois do Concílio Vaticano II (1962-1965), a Igreja Católica passou a refletir sobre si mesma: o que 
é a Igreja? O conceito de Missão foi revisado e se construiu no seguinte: Missão deve ser encarnar a 
Palavra dentro dos contextos culturais e temporais. Nesta perspectiva, o missionário há de ter uma 
paciência histórica. 
80 Civilização não é, nem o é a racionalização, um produto da “ratio” humana ou o resultado de um 
planejamento calculado a longo prazo (ELIAS, 1993, p 193). Que dirá em curto prazo! 
81 Chamadas missões populares. Nos centros urbanas, também chamadas missões urbanas. Assim diz 
a C[onstituição] C[apuchinha] sobre estas missões: “Promovamos as costumeiras obras de apostolado, 
como as missões populares, os exercícios espirituais, a confissão sacramental dos fiéis, o cuidado 
espiritual das religiosas, especialmente franciscanas, a assistência aos enfermos e aos encarcerados, 
as obras de educação e de promoção social” (CONSTITUIÇÕES, 149, 2; 2014, p. 143). 
82 Trecho da CARTA de Fr. Antonino da Reschio referente ao Convite de um missionário capuchinho. 
(Cf. ANNALI FRANCESCANNI, 11, 1880, 438-441). Foram recomendações básicas para que fosse 
atendido o convite, que tempos depois viria a ser realizado, e atendido, em 1892. Aliás, esta ideia já 
aparece na Regra quando, se referindo a todos, Francisco de Assis diz: “os que não sabem ler não se 
preocupem em aprender” (Rb 10,8). Fazendo uma leitura, hoje, não se trata de negação da inteligência, 
um comportamento contrário à cultura letrada, mas de mostrar que o que realmente conta da vida do 
Frade Menor é a humildade e não a pretensão do saber instrumental.  
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um lugar e um tempo histórico, nas vagas entre os “nós” e os fios do discurso político 

de uma Província capuchinha, no sentido de organização e recuperação de seus 

conventos. 

Quanto à formação de Províncias capuchinhas, estas eram circunscrições de 

conventos que deveriam ter, no mínimo, cinquenta sacerdotes (CONSTITUIÇÕES, 

130, 1935). A OFMCap dividia-se em Províncias e Comissariado. Este último 

resolveria o governo de grupos, em lugares com um número inferior a cinquenta 

frades, estabelecido pelas Constituições (130, 1935). As Províncias capuchinhas se 

configuraram em um lugar de origem e se expandiram pelos continentes, observando 

mais exatamente a Regra de São Francisco. Aqui o Carisma pode ser citado como 

uma dimensão significante, ligado às opções pessoais, na atividade apostólica da vida 

capuchinha, mediante o anúncio do Evangelho. Nesta perspectiva, os frades devem 

conservar sempre o espírito de minoridade e de serviço, concedidos pelo Espírito 

Santo; a dimensão contemplativa e apostólica. Os capuchinhos são chamados a 

propagarem o seu apostolado nas Igrejas particulares, bem como a Ordem 

Franciscana Secular, cuja liberdade pode comprometer a continuidade das atividades 

missionárias da instituição. Viver em Meditação e Trabalho. Uma missão mista. 

Vale ressaltar que os missionários capuchinhos batizavam e conservavam os 

sacramentos da Igreja Católica, entretanto, por serem Frades Menores, não deveriam 

nem ser párocos, apenas ajudantes. Eram nomeados missionários apostólicos, pelo 

Pontífice, em Roma, quando recebiam as faculdades, que os habilitariam a ajudar os 

sacerdotes diocesanos – os párocos. E ainda mais, os capuchinhos só teriam o direito 

de ministrarem os Sacramentos com a devida competência nomeada pelo bispo local. 

Assim realizavam os trabalhos missionários: ajudando as paróquias que, pelas 

dificuldades de haver sacerdotes que cuidassem destas, os bispos83 sempre 

nomeavam os capuchinhos para ministrarem os Sacramentos.84 

Muitos outros frades venceram o individualismo, ainda que vivendo no mundo, 

pois a cela é o coração, regra o dever cotidiano, irmão e irmã cada criatura que se 

encontra cilício de penitência o trabalho.85 É o caso de muitos frades que estiveram 

                                                           

83 No caso, os bispos da Diocese do Maranhão, a exemplo de Dom Antônio Cândido Alvarenga, Bispo 
que autorizou a fundação da Missão do Maranhão, em 1893. 
84 ANEXO B – Autorização do Bispo para o Ministério dos Sacramentos, pelos capuchinhos. 
85 Gemelli (1944, p. 68) fundamenta-se nas Constituições Capuchinhas (78,7) quando trata do “trabalho 
como o sentido humano, realizado em liberdade de espírito e resgatado em sua natureza de meio de 
sustento e de serviço. Vivendo esse aspecto essencial da pobreza evangélica, respondemos às 
provocações do individualismo e da redução do trabalho a mero instrumento de lucro econômico” 
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na Missão do Maranhão (1893), a exemplo do Fr. João Pedro de Sexto São João, Fr. 

Mansueto de Peveranza, Fr. Afonso di Lecco, e outros tantos tempos depois, como o 

Fr. Rogério Beltrami de Milão, Fr. Alberto Beretta, Fr. João Franco Frambi, e outros, 

que representam aqueles que desenvolveram trabalhos missionários junto a 

comunidades sertanejas maranhenses, desde a década de 1950. 

 

Foto 4 – Fr. Rogério Beltrami de Milão, ainda estudante de Teologia, com o seu 
Professor Frei Evaristo Cerioli (Crema) – Milão-Itália (1945). Frades da Província de 
Milão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                                             
 
                                   
 
 
                                          
 

                                         Fonte: Convento do Carmo (1945). 
 

Para efeito de ilustração, a palavra capuchinho, tradução do termo italiano 

cappuccino, designa um religioso desta reforma (OFMCap), que se manifesta 

concretamente no discurso das Missões capuchinhas, através do Carisma86 

franciscano (oração e trabalho). 

Na imagem seguinte, é possível identificar o que recomendam as Constituições 

Capuchinhas, sobre as atividades de trabalho junto ao povo, vivendo a minoridade e 

                                                           

(CONSTITUIÇÃO, 2014, p. 90). O trabalho, para Francisco de Assis, está na contramão de um fazer 
operativo para obter lucros. Francisco exigia o trabalho manual, não como apenas meio de subsistência. 
Mas com a importante finalidade, que era “afastar o ócio”. Portanto, trata-se de uma leitura espiritual e 
não econômica sobre o trabalho. Efetivamente deveria, para uma comunidade de irmãos pobres, ter na 
pobreza um modo de perfeição evangélica, e o trabalho não poderia, em hipótese alguma, ser reduzido 
à produção de bens materiais.  
86 O Carisma do capuchinho é testemunhar pobreza em comunidade, usando a pregação, a confissão. 
São formas de apostolados afins (5,5); a oração interior, desde o início, foi carisma da fraternidade 
dos capuchinhos (CONSTITUIÇÕES, 6,1; 55,6; 2014, p. 212). Os Carismas da Vida Religiosa nascem 
sempre para atender a uma necessidade imediata, para resolver um problema determinado e, muitas 
vezes, localizado (CASTILHO, 2004, p. 29). 
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a fraternidade (CC154,3). Pode-se perceber que há uma disponibilidade ao trabalho 

com as próprias mãos (CC78,4), certamente sob o comando da fraternidade (CC79,3). 
 

Foto 5 - Capuchinhos lombardos organizando terreno para construções, 
em Parnaíba- PI (1955) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Convento do Carmo (1955). 
 

Nas fontes escritas, notam-se os aspectos históricos e filosóficos da instituição 

franciscana, como representações dos capuchinhos, em suas atividades missionárias 

pelo mundo. Mas, notei nestas fontes sobre a Missão do Maranhão a relação entre 

história e sociedade, extraindo daí uma função do acontecimento, suspendendo as 

teleologias e ideologia, como um processo extemporâneo do discurso institucional. 

Algo que possibilitou a apresentação de uma história. Além disso, retirei delas os 

conceitos de missão e acontecimento, e extraí desses elementos as inevitáveis 

interferências que afetaram as trajetórias individual e institucional, a exemplo de 

alguns missionários, sobretudo de suas Províncias capuchinhas: de Nápoles, da 

Úmbria, de Gênova; de Brescia; de Paris, da Lombardia e outras. 
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1.3.2 Entre a Ordem e a missão uma província 

 

Das cartas apresentadas foi possível perceber alguns sentidos acerca das 

primeiras providências, sobre o envio de missionários para o Amazonas, direcionadas 

à OFMCap., ao Ministro Geral87 Pe. Bernardo Christen da Andermatt. Há indícios de 

uma solicitação à Província Lombarda sobre o compromisso de assumir uma missão 

indígena no Norte do Brasil. Nas circunstâncias de produção dos documentos há uma 

oportunidade única, para a Província Capuchinha de Milão revitalizar os seus 

conventos, em virtude da demanda de missionários para este fim. Com o aceite 

da referida Província, o processo de envio iniciou-se com a disposição de cada frade 

colocada aos seus Superiores, para saírem em missão. 

Nota-se que, entre o convite e o aceite para a catequese indígena no 

Amazonas, esteve um interesse pela missão, lançado para a Província Capuchinha 

de Milão. Nas vagas do discurso dos referidos documentos estão as providências 

tomadas pelo Procurador Geral88 das Missões, Fr. Bruno Vinay, e pelo Secretário 

Geral89 das Missões, Fr. Antonino de Reschio, que iniciaram os preparativos dos 

missionários para serem enviados ao Brasil. A legitimação de ações, nas relações 

entre o capuchinho e a missão, efetivava-se pela Província Capuchinha de São 

Carlos, em Lombardia, ratificada pela OFMCap. As decorrências operacionais 

referiam-se a civilizar e cristianizar, determinando um território missionário. 

Porém, explorando outras fontes, que serão apresentadas no curso deste 

texto, não foi raro confundir os méritos pelos sacrifícios com a fantasia de superar 

dificuldades e perigos encontrados. Estes que concorreram para mortes, em nome de 

uma causa. Aliás, nesta missão, houve causas que valeram mais do que a vida.90 

A Província Lombarda justificou a inauguração da Missão do Maranhão. 

Legitimou as atividades missionárias, e respectivos atos individuais dos capuchinhos, 

acerca das problemáticas da referida Missão. Estas afirmações estão nos discursos 

produzidos pelo governo provincial sobre a organização e anuência para o envio de 

                                                           

87 Ver atribuições e fundamentos no Quadro sobre o Governo da OFMCap. APÊNDICE A. 
88 Id. Ibid. 
89 Id. Ibid. 
90 CERTEAU (1995, p.33) adverte que “uma coisa é constatar, no conflito, um elemento impossível de 
eliminar da experiência humana e, [...] uma reivindicação tão essencial que renunciar a ela significaria 
perder o direito e o amor à existência (há causa que valem mais do que a vida); outra coisa é fazer da 
violência uma lei”. Isto está na psicologia do emigrado, como diz Certeau.  
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missionários, apesar de se perceber um mínimo conhecimento91 da realidade 

brasileira. Os missionários capuchinhos lombardos desconheciam o trabalho com 

indígena, no Maranhão, visto que, não estiveram antes para uma experiência com 

esta especialidade missionária, apesar de que, historicamente, houve várias iniciativas 

missionárias, desde 1612. No entanto, o que interessava naquele momento seria 

potencializar a Província de Milão. 

Para melhor compreensão do que viria a ser esta oportunidade de a Província 

Lombarda resgatar os seus conventos, há de se buscar o não dito nas fontes. 

Portanto, retorna-se aos primórdios da Província dos capuchinhos de São Carlos, em 

Lombardia (1535), que tinha capuchinhos apenas de Bergamo e Milão. Tempos 

depois de uma reorganização mais precisa, foram assentados capuchinhos de outras 

Províncias, a exemplo de Gênova e Brescia. 

Após 1798, com a invasão na Itália pelas tropas francesas comandadas por 

Napoleão Bonaparte, houve muitas supressões de conventos. Depois, “em 1805, o 

fechamento de conventos e a proibição de receber noviços reduziu notadamente o 

número de frades” (STATISTICA, 2015, p. 7). Em 1808, Napoleão Bonaparte formou 

uma única Província que compreendia a de Milão, Brescia, Alessandria, Venezia, 

Parma e Bologna, nomeando como Provincial Pe. Felice Azzimonti da Busto. Outra 

supressão em 1810, ainda por Napoleão, fechou todos os conventos e proibiu a 

presença de padres. 

Em 19 de dezembro de 1843, com o Decreto n.º 41098-5137, a Província foi 

reconhecida pelo governo austríaco. Em 1849, houve mais uma supressão, apesar 

dos seus serviços espirituais no Hospital Maior, junto aos doentes (colerosi). Agora, 

pelo governo italiano, mas que não durou e não trouxe consequências graves. E após 

este período de supressões, é notável a presença dos capuchinhos lombardos no 

mundo: na China, na Índia, no Brasil, na Eritreia-Etiópia. No Brasil, a Província 

Lombarda fundou a Missão no Norte do Brasil (1894). Esta problemática está no 

discurso das fontes escritas sobre a Missão Capuchinha no Maranhão, e reflete o 

empenho missionário da Província de São Carlos em Lombardia92 realizado 

espontaneamente por muitos outros jovens que ingressavam nestes conventos, para 

experimentarem a vida missionária. 

                                                           

91 Quem irá expor com detalhes a realidade da Região Amazônica é o frei Antonino de Reschio, que 
viveu como missionário no Segundo Império.   
92 A Itália de 1890: Os Estados da Igreja (dissolvidos em 1860) incluiu as províncias de Roma, Perugia, 
Ascoli, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forli, Ravena, Bolonha e Ferrara.  
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Para efeito de informação, segue o mapa 2, da Itália, no qual a Região que 

demarca a Província capuchinha lombarda está em destaque verde, e apresenta a 

disposição geográfica de suas Províncias: Milão, Bergamo, Brescia, Sondrio, Pavia, 

Como, Varese, Mantova e Cremona, onde possuem conventos capuchinhos 

circunvizinhos. 
 

Mapa 2 - Território da Província de São Carlos da Lombardia – Itália 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Carvalho (2015). 

Portanto, os vestígios do acontecimento da Missão do Maranhão (1894-1922) 

contido nos trechos de cartas, apresentadas anteriormente,  enredou-se 
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primeiramente nas finalidades da OFMCap, com orientação e organização confiadas 

à Província de São Carlos em Lombardia. O objetivo era propagar a missão salvífica 

da Igreja. A questão de fundo foi a visão etnocêntrica do mundo, que girava em torno 

da Europa, até meados do século XX. 

No discurso da Missão está a finalidade de redimir os indígenas do Maranhão 

pela civilização cristã. Neste sentido, para a Província lombarda, missão era o envio 

de frades às diversas partes do mundo, anunciando a evangelização, e ser 

missionário era deixar a própria terra de origem para desenvolver seu ministério 

“inflamado de amor por Christo e de zelo pela fé catholica, [...], por divina inspiração, ir 

pregar entre os infiéis” (CONSTITUIÇÕES, 240, 1935, p. 140). Este conceito de 

missão refere-se ao serviço externo ao território italiano, motivado pelas convicções 

religiosas da Ordem franciscana, para atender às convocações da Igreja Católica, 

para a cristianização. 

Além dos fundamentos institucionais, justificados pelos entes93 responsáveis 

pela logística da Missão do Maranhão, os contextos históricos das atividades 

missionárias capuchinhas no Brasil, com ênfase na expansão da catequese indígena 

e nas missões populares, certamente influenciaram e orientaram os capuchinhos 

lombardos, para esta missão. 

Nota-se que os atores da referida Missão têm fundamento filosófico, um 

governo, uma Regra e Constituições, que estão na motivação de uma fundação, e nos 

seus desdobramentos. Porém, as interferências dos contextos e das representações 

poderiam ser apropriadas, mas não a ponto de sublimarem as convicções 

missionárias pessoais dos capuchinhos e o interesse político da Província lombarda, 

por uma missão indígena. Estes aspectos foram determinantes para a fundação, e 

continuidade da referida Missão, mas não foram os únicos. Vale ressaltar que, de igual 

relevância, existia o interesse do Estado brasileiro, no processo de catequese 

indígena; havia o interesse do bispo do Maranhão em ampliar as atividades pastorais, 

pois o clero era escasso; e sobretudo havia o interesse da Igreja local, por uma 

sistematização, em virtude de encontrar-se, à época, muito dispersa. 

 

 

                                                           

93 As iniciativas individuais dos capuchinhos foram legitimadas pela Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos (OFMCap); e pela Província de São Carlos, em Lombardia, visto que correspondiam 
também a um interesse político da Missão, e ao interesse por uma territorialidade eclesiástica.  
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1.3.3 No Brasil, em tempos de missão capuchinha 

 

Certamente, a Missão do Maranhão (1894-1922) teve precedentes que, 

historicamente, contribuíram para a cristianização do vasto país,94 refletindo as 

condições sociais das diversas épocas. As ações missionárias capuchinhas, no Brasil, 

configuraram-se em contextos pontuais, desde os seus primórdios (Século XVII), e se 

mantiveram, com interstícios, até as primeiras décadas do Século XX. Nos tempos 

coloniais registra-se a presença, primeiramente dos franceses no Maranhão (1612-

1822); dos franceses em Pernambuco – da Província da Bretanha – trazidos pelos 

holandeses, para a catequese indígena (1646), cujas construções são encontradas 

em Olinda, Recife (1656) e Rio de Janeiro (1656). Quando da expulsão dos 

Holandeses (1654), os capuchinhos ainda permaneceram em Olinda e prestaram 

apoio e assistência religiosa à população local, sendo expulsos em 1698. Os italianos, 

autorizados pelo Estado monárquico (1705), em Pernambuco, foram expulsos em 

1831, por Padre Diogo Feijó, cujos argumentos95 eram: 

 
a) As aldeias são ricas para os Missionários, mas tornam infelizes os índios; 
b) Os Missionários não permitem a presença dos Bispos nas aldeias; c) Os 
Missionários induzem os índios à revolta contra o Estado; d) Os Missionários 
impõem uma obediência cega e incondicional aos índios. E, por fim, e) os 
Missionários impedem a entrada de portugueses nas aldeias indígenas 
(ZAGONEL, 2001, p. 9). 

 
Vale ressaltar que no período pombalino96 (1750-1777), as medidas de Pombal 

rápida e radicalmente atingiram os jesuítas que foram expulsos do Brasil junto com 

os franciscanos que trabalhavam no Maranhão. Diz Nembro (1958, p. 154) que estas 

medidas “de fato, também afetaram outras ordens religiosas ocupadas na 

evangelização dos índios, pois para os capuchinhos foi usado o mesmo método 

                                                           

94 A presença capuchinha no território brasileiro demarcou limites, que “pressupõem a projeção do 
trabalho e da cultura humana, e as fronteiras, que ressaltam a presença de ‘poderes internos’, 
manifestados como exercício do poder” (HISSA, 2002, p. 36). 
95 Acusações que reproduzem palavra por palavra a propaganda antijesuítica pombalina. 
96 Refere-se ao período em que Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, exerceu o 
cargo de primeiro-ministro português, sob nomeação de Dom José I. Dentre as suas reformas 
administrativas relacionadas à Metrópole estava o controle das suas colônias. Em relação à laicização 
na administração das Colônias de Portugal, Pombal promoveu uma campanha para abolir a atuação 
dos missionários na administração da catequese indígena, ratificada por dois Decretos do seu governo: 
6 e 7 de junho de 1757. Diz Nembro (1958, p. 154) que “estes decretos, esclarecidos e desenvolvidos 
no famoso Diretório de 7 de junho de 1757, com especial referimento ao Pará e Maranhão, foram 
estendidos a todo o Brasil. Eram normativas que transferiam a catequese indígena dos seus 
aldeamentos para paróquias regulares”. 



82 

 

contra os jesuítas, isto é, suprimindo as ações, com calúnias, a ponto de uma retirada 

violenta das aldeias”. 

A cristianização indígena foi retomada, ainda no século XIX, com a volta dos 

Capuchinhos ao Brasil, em 1840.97 No segundo Império (1840-1889), as missões 

capuchinhas foram motivadas a se estenderem por todo o país. Sobre o contexto da 

política religiosa do império, Nembro (1958, p. 181) reconhece que “apesar das 

sombras, é necessário dizer que o fator religioso teve seu peso nesse período. É 

justiça reconhecer o prestígio que desfrutava a Igreja naquele momento”. Para o 

autor, os imperadores respeitaram honestamente a religião católica. 

Neste período, as missões capuchinhas contaram com o apoio do governo que 

promoveu a chegada dos missionários da Europa, com expensas próprias, e estes 

fizeram uso destas em grande parte de suas atividades. Com a expulsão dos jesuítas 

e a exaustão das atividades de franciscanos e carmelitas, os capuchinhos 

ocuparam praticamente esta brecha nas duas expressões básicas da atividade 

missionária brasileira, que eram: a catequese indígena e as missões populares 

para as populações católicas do Sertão. 

Com base no comentário publicado nos Annali Francescanni,98 pode-se 

pensar que o governo imperial considerava os capuchinhos italianos bons 

civilizadores, e requisitava a vinda destes missionários para o Brasil, conforme carta 

publicada no Diário Oficial do Brasil de 6 de abril de 1881. Lê-se: 

 
Os capuchinhos são bons civilizadores? – Muitos irão rir, outros duvidarão a 
esta pergunta, aqui na nossa cultíssima Itália. No Brasil se responde com um 
fato tão claro e eloquente que vai deixar nervosa mais de uma pessoa. Aquele 
governo é tão persuadido de sua habilidade civilizadora que chegou a se 
interessar tanto em ter alguns civilizadores no seu povo, que do Rio de 
Janeiro escreve nada mais a seu ministro plenipotenciário em Roma 
ordenando-lhe que se encarregasse de recolher quantos pudesse para enviá-
los para cá. Esta carta se lê no Diário Oficial do Brasil de 6 de abril, escrita 
pelo ministro dos trabalhos públicos: – Ao enviado extraordinário e ministro 
Plenipotenciário do Brasil no Vaticano – Ilmo. e Exmo. Senhor! Desejando o 
governo imperial dar o maior impulso ao serviço da catequese (civilização e 
instrução dos selvagens) e certo que os religiosos capuchinhos são os 

                                                           

97 Sobre este período, Fr. Marcelino de Milão Sênior, escreve o seguinte: “à época, os Diretores dos 
índios no Maranhão eram laicos, preocupando-se apenas com os seus míseros salários mensais, e 
negligenciando os interesses essenciais dos índios. As características mais notadas: eram violentos, 
indiferentes à situação, e faziam valer a todo custo e a todas as maneiras a sua autoridade de 
representante do Imperador”. Cf. Manuscritos B 270. Marcelino de Milão Sênior. Arquivo da Província 
da Lombardia. Vialle Piave-Milão-Itália. 
98 ANNALI FRANCESCANNI é um periódico religioso dedicado aos frades e freiras da Ordem Terceira 
de São Francisco de Assis. Milão. Província de São Carlos de Lombardia. Revista que apresenta um 
panorama eclesial de notícias, quer para os movimentos eclesiais na Europa, quer no mundo. 
(Informação de Frei Rogério Beltrami, em suas monografias sobre a Missão Capuchinha no Brasil). 
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melhores auxiliadores para esse fim, recomendo a V.E. de empenhar todos 
seus esforços para que venham ao Brasil, com a maior rapidez, muitos 
religiosos dessa Ordem, para trabalhar na missão de que se trata. Serão 
postos à disposição oportunamente desta legação todos os meios 
necessários. Deus conserve V.E. – Rio de Janeiro, 4 de abril de 1881. – O 
Ministro Buarque de Macedo”. E não precisam comentários. – Este convite 
aos Capuchinhos e os elogios que lhes tributa o governo do Brasil, são uma 
reparação à venerada memória daquele grande Capuchinho e fortíssimo 
Bispo de Olinda, que foi Mons. Vital Maria Gonçalves de Oliveira, vítima da 
revolução (ANNALI FRANCESCANNI, 12, 1881, p. 309-31). 
 

 

Entretanto, interessa aqui, não a matéria do Diário Oficial, mas o sentido deste 

relato, que traduz uma descrença sobre a preferência amistosa, contida no convite 

oportunista do governo imperial. Isto está claro nas primeiras linhas do comentário. 

Assim como o aceite, que não foi uma resposta às gentilezas, mas uma possibilidade 

de expansão das atividades missionárias. Aqui é possível perceber que os 

capuchinhos entendiam que os elogios do Governo brasileiro a eles não estavam 

relacionados a nenhuma reparação à memória de quem quer que seja a 

personalidade. Vê-se que os capuchinhos eram considerados melhores auxiliadores. 

De fato, eram oficialmente missionários, e suas atividades foram empregadas em 

larga escala para reprimir revoltas pacificamente; ajudar as populações durante a 

propagação de doenças contagiosas; emprestar ajuda nas chamadas colônias dos 

flagelos, em benefício das pessoas afetadas por secas periódicas; servir como 

capelães nas viagens por mar e por terra nas guerras, como na sangrenta guerra do 

Paraguai (1865-1870). Efetivamente, foi característico do Segundo Império99 o 

retorno expressivo dos missionários capuchinhos que, na condição de administradores 

dos índios, organizavam aldeamentos [populações indígenas – reduções para a 

catequese], o que deu origem às futuras vilas e paróquias dos povoados, dentre outras 

atividades, que, por conseguinte, ampliaram o campo100 missionário de atuação. 

Sobre estas, Metódio da Nembro comenta que: 

 
além das atividades missionárias também contemplavam a de párocos em 
aldeias e cidades do interior, destinados pelos bispos ou por autoridades civis 
governamentais, especialmente quando tiveram que construir nos lugares a 
igreja, o cemitério, o hospital ou a Santa Casa, ou participar de projetos como 

                                                           

99 A legislação que regulamentava a política indigenista do Império foi promulgada em 1845. Também 
conhecida como Regulamento das Missões, e seguiu muitas premissas ditadas pela carta Régia de 
1798. 
100 Correlacionado aqui com o conceito de campo religioso (BOURDIEU, 1998), como espaço simbólico 
onde os especialistas concorrem pela posse e gestão dos bens sagrados e daqueles por eles 
interessados. Nesta oportunidade, o entendimento volta-se para a constituição dos significados desse 
campo. 
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canais de irrigação, estradas, através da floresta, pontes sobre rios e 
reservatórios e tarefas como outras obras públicas (NEMBRO, 1957, p. 9). 

 
Nesta perspectiva de trabalho, os capuchinhos no império aproximavam-se 

mais daquilo que pudessem testemunhar as suas renúncias, envolvendo-se com os 

problemas sociais brasileiros. Assumiram a administração de paróquias. Eles não 

foram chamados para as obras de caridades: escolas, creches, hospitais, etc. Mas 

fizeram muito trabalho por necessidade de obras sociais. 

No período imperial, a vinda e a distribuição dos missionários capuchinhos, 

pelo Brasil, dependiam apenas dos seus Superiores Gerais e pela Congregação de 

Propagada Fide,101 que procurava adequar os espaços com a garantia da liberdade 

de ação missionária espiritual. A S. Congregação nomeava um Superior para os 

missionários, a quem dava o título de Prefeito.102 Portanto, “as atividades dos 

missionários estavam sujeitas aos Prefeitos Apostólicos (Congregação da 

Propaganda da Fé) como tentativa de diminuir, o quanto possível, a dependência 

estatal da Igreja” (ZAGONEL, 2001, p. 9). Houve um esforço do pontífice, representado 

pela Congregação da Propagação da Fé, para a busca de liberdade de ação para os 

missionários. Em função disto, a partir dos primeiros capuchinhos vindos ao Brasil – 

os franceses, no Maranhão, os outros, posteriormente, não passaram por Portugal, 

exigência legal do Padroado. Entretanto, suas atividades eram administradas pelo 

Estado brasileiro. 

A mais importante inovação introduzida pelos capuchinhos, nesse período, foi 

a formação e a manutenção das três Prefeituras Apostólicas103 antigas distintas que 

tinham para a sua sede, respectivamente, Bahia (1712), Pernambuco (1725) e Rio 

de Janeiro (1737), do acréscimo de novos conventos (ospizi), como em Sergipe 

                                                           

101 A S. Congregação de Propaganda Fide (criada em 06 de janeiro de 1612) motivou a transformação 
das missões de fenômeno colonial a movimento eclesiástico e espiritual. A referida Congregação surge 
quando o sistema do Padroado Régio da Cúria romana, perdendo de fato a função mais elevada e 
universal da Igreja, foi recebido na condição de sujeição ao poder civil. “A estreita ligação entre 
colonialismo e atividade missionária estava limitada à influência dos papas na obra da evangelização 
dos povos das novas terras” (SORGE, 1940, p. 51).  
102 Eram os Prefeitos Apostólicos. Pelas informações de Faria (1961, p. 122), “os Provinciais 
Capuchinhos queriam ser eles esses Prefeitos, sem irem para as missões e nomear, em sua 
substituição com poder delegado, um Vice-Prefeito que para lá se dirigia”. 
103 Prefeitura Apostólica é uma circunscrição eclesiástica de uma diocese em formação. É governada, 
em nome do Papa, por um Prefeito apostólico, que fazia a intermediação entre o Governo brasileiro 
e a OFMCap. Vinculada à Congregação para a Evangelização dos Povos. Regulamentada pelo Cânon 
371.1: O Vicariato Apostólico ou prefeitura apostólica é uma certa porção do povo de Deus que, por 
circunstâncias, não foi ainda estabelecida como diocese e confiada ao cuidado pastoral de uma ou um 
Vigário Apostólico Prefeito Apostólico para regê-la, em nome do Sumo Pontífice (CÓDIGO DE DIREITO 
CANÔNICO). 
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(1842), no Maranhão (1854) e no Pará (1870), e do surgimento de vice-prefeituras 

localizadas no Pará-Amazonas, Maranhão, Goiás, Sergipe, Mato Grosso, Minas 

Gerais, Paraíba do Sul, São Paulo e Paraná.104 

Estas prefeituras apostólicas estendiam os seus raios de ações de Norte a Sul 

do Brasil. A da Bahia administrou a catequese circunscrita em cinco zonas distantes: 

rio S. Francisco, rio das Contas, rio do Uma, rio Pardo e de Ilhéus. A de Pernambuco, 

atendeu com as missões populares e catequese nos Estados de Alagoas, Paraíba, 

Rio Grande do Norte e Ceará. E a do Rio de Janeiro empenhou-se na assistência aos 

fiéis. Esta prefeitura destacou-se pelas missões ambulantes ou populares, nos 

Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

Goiás e Espírito Santo. 

Diz Nembro (1957, p. 19) sobre a busca de missionários pelo Governo 

brasileiro: 

 
O Império, pondo de lado os seus erros, continuou até o fim a promover  uma 
ascenção do índio contando, para este efeito, o trabalho dos missionários 
capuchinhos;  em um Aviso no dia 23 de janeiro de 1888, o chanceler imperial, 
pedindo a chegada de novos missionários, ele expressou abertamente nos 
seguintes termos: “É certo que, sem estes religiosos (capuchinhos), será 
impossível continuar a quase abandonada  educação dos índios”. 
 

E sobre a organização missionária pela Congregação da Propaganda da Fé, o 

documento seguinte exemplifica a autorização do Fr. Carlos de San Martino Olearo, 

para fundar uma Missão no Maranhão, ao tempo que manifesta um sentido sobre a 

legitimação de uma liberdade autenticamente espiritual e evangélica, dissociada da 

política de expansão territorial nacional. 

O referido documento atesta que os frades da Província Lombarda, que vieram 

fundar uma Missão no Maranhão (1893), foram enviados sob o Decreto da S. 

Congregação de Propaganda Fide. Percebe-se que, apesar de a Missão capuchinha 

no Maranhão não estar desafinada da ação oficial do Estado brasileiro, esta teve o 

seu lugar na transformação das missões de fenômeno colonial a movimento 

eclesiástico e espiritual, motivada pela S. Congregação de Propaganda Fide (criada 

em 6 de janeiro de 1612). 

 

 

                                                           

104 Cf. Nembro (1957, p. 4), no levantamento feito acerca da formação do campo missionário capuchino, 
desde a Colônia, Império e República do Brasil. 
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Documento 1 - Decreto Eclesiástico da S. Congregação de Propaganda Fide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
 

 
 
 
 
 
         
                          
 

               
 
 
 
 

Fonte: S. Congregação de Propaganda Fide (1896). 
 

De fato, o estabelecimento de Propaganda Fide visava proceder a importante 

iniciativa missionária. Era uma impressão autenticamente evangélica e espiritual, e 
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obediência de todas as ordens religiosas para a Santa Sé. Uma implantação de uma 

orientação eclesial dissociada da política de expansão. 

Em 23 de janeiro de 1888, o Ministro Imperial do Exterior, Ferreira Viana, 

solicitou o envio de missionários capuchinhos. E em maio de 1889 o Ministro do 

Império, para ver deferido seu pedido, concedeu amplas faculdades aos missionários 

e liberdade de ação, e até a liberdade de abrir noviciado no Brasil, recrutando 

vocações nacionais. Sobre este envio de missionários, Nembro (1957, p. 19) comenta 

que:  
 

a solicitude marcou o aspecto político de urgência, pois, aparentemente, 
essas repetidas instâncias de ter pessoal missionário se enquadravam em 
um vasto Programa de catequese indígena, que abrangia a Amazônia e, 
especialmente, o Rio Branco e o Rio Negro. A preocupação era a presença 
de pastores protestantes vindos da Guiana Inglesa. Isto poderia comprometer 
a integridade do território nacional dentro dos princípios do Direito Romano: 
Res nullius fit primi occupantis105 e o outro Melhor est conditio possidentis.106 

 
As solicitações de missionários foram ratificadas pela República, inaugurada 

em 15 de novembro de 1889, com o Governo provisório formado pelo General 

Deodoro da Fonseca. Todavia, o Ministro Barão de Lucena só renovou o pedido 

de envio de capuchinhos após as eleições, que aconteceram somente em 1891. 

O campo missionário capuchinho foi construído no discurso da preferência do 

Império pelos capuchinhos italianos, para a catequese indígena, ratificada pela 

República. Porém, os capuchinhos não deveriam envolver-se em política, e estar 

atentos às suas condições de estrangeiros, bem como à “observância das normas 

canônicas da Santa Sé e do Governo Imperial. O Governo financiaria a passagem, 

forneceria alfaias e pagaria uma razoável côngrua” (ZAGONEL, 2001, p. 9). 

Para ilustrar, segue um documento da Nunciatura Apostólica do Brasil, no qual 

se podem verificar algumas recomendações do Núncio Apostólico acerca da condição 

de estrangeiros dos capuchinhos. Estas recomendações se estenderam por todo o 

período da Primeira República, para todos os Reverendíssimos Padres no Brasil. 

 

 

 

 

                                                           

105 Significa que o que é de ninguém é do primeiro ocupante. 
106 Idem: É melhor a condição do possuidor. 
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Documento 2 – Recomendações da Nunciatura Apostólica aos Capuchinhos italianos, 
sobre as suas condições de estrangeiros. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Convento do Carmo. 
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O sentido retirado do referido documento (1917) está nas finalidades 

institucionais mediadas pela instância diplomática. Eram recomendações para 

aqueles tempos de guerra, que demandavam muita prudência dos missionários 

italianos sobre posicionamentos em assuntos nacionais. Deveriam, portanto, conter-

se nos limites da missão. Segundo a fonte citada, os missionários estrangeiros tinham 

orientações sobre suas atividades e condutas no Brasil. Não eram independentes, a 

ponto de agirem por conta própria, em assuntos nacionais; em assuntos de guerra. 

Não deveriam! Antes, eram orientados pela Internunciatura Apostólica, que atuava 

provisoriamente no apagar das luzes do Segundo Império e início da República; e, 

depois, a Nunciatura Apostólica,107 que orientava o envio e a permanência dos 

missionários no Brasil. As circunstâncias destas orientações da Nunciatura 

Apostólica podem ter ensimesmado estes missionários a conduzirem a catequese, 

orientados pelas convicções europeias e eclesiásticas acerca do que deveria vir a 

ser cristianização de não cristãos. 

Dentre as representações diplomáticas, à época, havia o Prefeito Apostólico, 

um personagem importante na história da Missão do Maranhão, que antecedia o 

Concílio Vaticano II. Era um membro da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, 

que exercia função administrativa eclesiástica, e que matinha relações de 

intermediação entre o Governo brasileiro (funcionário do Governo, como os demais 

missionários) e a Cúria Geral da Ordem. 

Os Prefeitos Apostólicos ainda mantinham estas relações de intermediação, 

após a separação entre Igreja e Estado, decretada em 1890. As relações entre ambos 

continuavam efetivando-se com respeito. Nesta oportunidade, a Igreja recorria ao 

direito de propagação do Evangelho, com respeito à sua autoridade e doutrina e 

garantir sua vida temporal. A Igreja tornou-se mais livre na busca por suas finalidades, 

na configuração da República, que abolia o ensino religioso nas escolas e transferia 

para os cartórios o matrimônio civil, retirando do âmbito eclesiástico estas 

incumbências. Para Zagonel (2001, p. 19), “o Estado desconhecia que a liberdade 

sempre foi um remédio salutar para a Igreja católica. Com liberdade, ela tem espaço 

para a conversão”. 

                                                           

107 Título geral de legalidade dos direitos oficiais de representantes da Santa Sé. É o embaixador 
diplomático entre a autoridade civil e a Santa Sé. Nomeado pelo Santo Padre, depois de uma 
formação na Escola Quarac (Escola da Diplomacia Vaticana) (Cf. CHIAPPETTA, 1986). 
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Contudo, essas representações diplomáticas ainda mediavam alianças 

pontuais que se desenvolviam em uma complexa interdependência de compromissos 

entre a Igreja Católica e os dirigentes do Estado, com o objetivo de contribuir na 

sustentação de sua hegemonia no território brasileiro e de possibilitar à Igreja sua 

presença entre as classes dominantes. 

Nembro (1957) informa que, durante o período de 1840 a 1893, passaram pelo 

Brasil cerca de 250 missionários capuchinhos. Estes se espalharam por várias 

regiões. No Maranhão, por exemplo, pela existência de muitas aldeias indígenas, 

sobretudo dos Canela,108 e pela situação hidrográfica, da confluência dos dois rios – 

Mearim e o Corda, o Fr. José de Loro Piceno fundou uma colônia indígena (1841) 

para a catequese, e a denominou Colônia Dois Braços.109 

Há registro com base em documentação oficial, a exemplo da Carta Geral 

da Província do Maranhão (1853), de que uma Missão no rio Corda110 se 

estabeleceu ali, na Bacia do rio Mearim.111 O referido documento atesta que os frades 

da Província Lombarda, que vieram fundar uma Missão no Maranhão (1893), foram 

enviados sob o Decreto da S. Congregação de Propaganda Fide. No Documento 3 

pode-se identificar, no mapa da Província do Maranhão em perspectiva, a localização 

da Missão do Corda – na Colônia Dois Braços, que foi dirigida pelos Fr. Doroteo da 

Dronero, Fr. José Maria de Loro Piceno e Fr. Antonino de Reschio. 

 

 

 

                                                           

108 Um ramo do grupo Timbira, etnia que resiste desde o Século XVII, junto aos Krikati, Guajajara-
Tenetehara e Gavião, e continuam até hoje. “São notórias as causas do desaparecimento de cerca de 
20 povos indígenas no Maranhão: as guerras de expedição para escravizar, as doenças importadas, 
miscigenação forçada, a imposição de novos modelos culturais, entre outra”. ASSOCIAÇÂO Carlo 
Ubbiali. Os índios do Maranhão. O Maranhão dos índios. São Luís: Instituto EKOS, 2004, p. 2. 
109 “Foi assim denominada Colônia de Dois Braços por frei José Maria de Loro” (MARQUES, 2008, p. 
304). A Colônia de Dois Braços foi um dos esforços do Governo imperial para colonizar índios, no 
Maranhão. A escassez de elementos missionárias em todo o Brasil em meados do século XIX, fez com 
que o Governo Imperial, impressionado com multidões de indígenas, nômades, estática, adotasse os 
velhos meios ensinados pelos jesuítas, ou seja, a colonização ou por meio de Reduções ou por meio 
de Selecções, mas confiada a direcção para o secular devido à falta de religiosos.  
110 Conforme as pesquisas de Marques (2008), o rio Corda nasce na serra das Alpercatas, ao sul da 
cidade de Barra do Corda, e depois de receber os riachos Estiva Grande, Picos, Extrema, Águas Claras, 
Riacho Fundo, Riacho Pequeno, Pau Grosso, Esteves e o rio Ourives, com 40 léguas de curso, conflui 
no Mearim. Em 1841, foi fundada uma missão abaixo do lugar onde este rio se junta com o Mearim. Na 
sua bacia se estabeleceram os Canela, indígenas que ainda hoje vivem naquele lugar. 
111 Nasce em uma vasta floresta entre as serras do Itapecuru, do Negro e da Canela, ao sul desta 
Província [do Maranhão], em uma planície que está 604 braças ou 1.341 m acima do nível do mar. 
Desemboca no Golfão maranhense (MARQUES, 2008, p. 736). 
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Documento 3 - Carta Geral da Província do Maranhão (1853) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferreira (1853). 
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Ainda neste documento há uma cartografia que sugere relações entre uma 

bacia hidrográfica, com rios importantes para navegação, bastante central do Estado 

do Maranhão, e a possibilidade de comunicação com a ilha de São Luís, através do 

rio Mearim, que desemboca no Golfão maranhense. Abstratamente, percebe-se que 

as condições geográficas desse espaço, junto ao número expressivo de aldeias 

indígenas, possibilitaram a formação de um território missionário.  Pode-se também 

imaginar, pela identificação da missão no documento, a projeção de um trabalho que 

demandou energia e informação, e em função disto marcada pelo poder. 

Sobre a presença dos capuchinhos lombardos, no Brasil, pode-se afirmar que 

o registro data de 1892, em Pernambuco, justo quando o Padroado ainda persistia 

em formatar as atividades dos religiosos de Ordens e Congregações. 

A Missão Capuchinha no Norte do Brasil teve seu ponto crucial no período 

entre o final do século XIX e início do século XX. O aceite, para promover a catequese 

indígena na Amazônia, estava também implicado no período de importantes 

transformações, em 1891, iniciadas com a Abolição da Escravatura (1888), seguindo-

se à Proclamação da República (1889). Além das consequências à vida social, à 

política e à cultura, com o final do Império, enfraqueceu a relação entre Estado 

monárquico e Igreja. Instaurou-se a República (1889), que buscou a Separação entre 

a Igreja e o Estado. Imperava a filosofia positivista. Pensava-se em uma Igreja 

científica, que ocuparia a Igreja Católica. Entretanto, surgiu o fenômeno de grande 

proliferação de Ordens e Congregações no Brasil. Estas traziam uma proposta de 

ânimo para a cristianização, e assumiam mais efetivamente uma reorganização de 

suas atividades. Continuava-se a importação de condutas para a mudança de 

comportamentos dos brasileiros, sobretudo os indígenas. 

De fato, a vinda de missionários capuchinhos, à época, era considerada uma 

via profícua para o dinamismo da Igreja, que se encontrava dispersa em suas 

atividades, no território brasileiro. O outro determinante no estabelecimento da 

OFMCap no Brasil foi o Estatuto para as Missões112 capuchinhas. 

                                                           

112 O Estatuto das Missões foi organizado pelo Ministro Geral da OFMCap Fr. Bernardo de Andermatt. 
ANALECTA ORDINIS MINORUM CAPUCCINORUM. Vol. III. Romae: Ex Typographia – Editrice-
Industriale, 1887. Biblioteca dos Cappuccini (Lovere. “[...]. Foi um instrumento que reorganizasse as 
Missões provinciais, solicitado pela S. Congregação de Propaganda Fide (e valia para todas as Ordens 
e Congregações religiosas na Igreja), tendo em vista que, apesar de as missões capuchinhas serem 
coordenadas pelo Ministro Geral da Ordem, ainda não eram centralizadas nas Províncias italianas -O 
Estatuto, foi aprovado provisoriamente em 25 de julho de 1887 e, definitivamente, em 17 de julho de 
1893” (CUTER, 1993, p. 56). Neste documento, alguns princípios fundamentais deram suporte aos 
trabalhos missionários, no sentido de colocar essa atividade sob a autoridade da Ordem, estimulada 
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Nos trechos das cartas (escritas por Fr. Gaetano de Messina ao Ministro 

Provincial de Milão e ao Ministro Geral da OFMCap) foram identificadas, nas 

condições de produção, um contexto histórico e o aspecto ideológico da Missão do 

Maranhão. Um discurso e as circunstâncias do que foi dito nestes documentos acerca 

de divergências, em virtude de outro destino repensado: uma missão no Maranhão. 

Tais divergências foram geradas pelas dificuldades de entendimento, principalmente 

os referentes à possibilidade de organização do campo missionário entre os indígenas 

de várias aldeias neste Estado. 

O mapa a seguir ilustra a opção feita pelos capuchinhos ao escolherem o 

Maranhão como campo de sua atuação missionária. O Maranhão fica 

geograficamente mais próximo ao Amazonas; ao mesmo tempo, era terreno fértil 

para as missões de catequese dos frades lombardos, uma vez que nele se concentra 

um grande número de aldeias indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

pela Santa Sé; e os Ministros Gerais das Ordens e Congregações religiosas “favoreciam e provocavam 
as respectivas Províncias para que assumissem ‘Missões no Exterior’, especialmente na África e na 
América Latina” (ZAGONEL, 2001, p. 16). Foi organizado em quatro partes, nas quais se encontram os 
regulamentos sobre as atividades missionárias eclesiásticas entre os fiéis e infiéis. Na Parte I, estão 
as orientações normativas para os Superiores hierárquicos: Ministros Gerais; Secretários das Missões 
e Ministros Provinciais. Na Parte II, são tratadas as eleições e preparação de missionários nos Colégios 
das Missões, em Roma; a hospitalidade no Colégio São Fidelis, para os candidatos às Missões, ao 
Ministro Geral e para as recreações. Na Parte III, são normatizadas as eleições dos Superiores e das 
suas responsabilidades governamentais. Neste item, são tratadas as orientações normativas para o 
governo missionário, relativas à dependência do religioso missionário aos Superiores Regulares, 
inclusive à subordinação de disciplina. Ressalta-se que o governo missionário é efetivado com os 
Superiores da Ordem pertencentes à Ordem do Vigário e Prefeito apostólico, e deve ser para lidar 
com mudanças ou alteração, para a Missão, e consultar no caso do Ministro Geral da Ordem e os 
novos encargos que impõem. A Parte IV normatiza a disciplina regular dos missionários. 
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Mapa 3 – Território brasileiro, em destaque os Estados de Pernambuco e Maranhão, 
primeiros locais das atividades missionárias dos Capuchinhos Lombardos no Brasil. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 

                                               
 
 
 
 
                               
                                        
 

 
                                        

                                 Fonte: Carvalho (2015). 
 

Após a extensão missionária para os Estados do Pará e Amazonas, muitos 

capuchinhos embrenhavam-se e morriam nas florestas, contraindo doenças, em 

consequência dos árduos trabalhos das desobrigas. Durante os meses de verão, os 

frades iam para os lugares mais isolados do Estado, onde não havia assistência 

religiosa regular e, nestes lugares, administravam os sete sacramentos. Desta forma, 

cumpriam o mandado conciliar do cristão confessar e comungar ao menos uma vez 

por ano, por isso a desobriga. Atuavam como clero auxiliar. Por regra, o missionário 

capuchinho deveria dedicar-se exclusivamente à oração e à pregação pública. 

Todavia, devido ao estado de extrema carência, atuavam na administração dos 

sacramentos, ajudando os párocos locais. 
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1.3.4 No Maranhão, do Golfão ao Sertão, entre conquistas e tensões 

 

Quando os capuchinhos lombardos chegaram ao Maranhão113 (1893), havia 

um contexto de circulação de ideias positivistas, com uma veia anticlerical muito forte, 

que animava intelectuais maranhenses. Fora antecipado como Estado laico (1889) e, 

em virtude desta opção, foi decretada a liberdade de culto no Estado e proibida toda 

e qualquer subvenção do Estado à Igreja Católica.114 Em função deste movimento, os 

republicanos maranhenses polemizavam com obras literárias,115 combatidas pelo 

clero. Ataques mútuos e defesas apaixonadas eram publicados n’O Pensador (de 

redação maçônica) e n’A Civilização (de redação mais próxima ao catolicismo). As 

polêmicas que ambos os jornais animavam ampliavam-se especialmente no jornal 

Pacotilha (crítica, não só da política e dos políticos maranhenses, mas também dos 

costumes locais e da posição da igreja frente aos desenvolvimentos científicos e 

sociais da época).116 

No Maranhão, os capuchinhos avançaram do Golfão ao Sertão, pelo rio 

Mearim, com o propósito de arrebatar almas pagãs. Para isto, trabalharam junto a 

aldeias e povoados, nas missões populares. 

O mapa 4 apresenta, ainda que superficialmente, a demarcação das aldeias 

indígenas e seus limites. Ocultas, porém, ficam as fronteiras territoriais, os espaços 

próprios de cada comunidade e as suas zonas de intercâmbios. As demarcações, 

entretanto, apontam para vestígios de uma ocupação territorial; uma conquista de 

expansão, de devassamento, da ação missional. Território antes devassado por 

autoridades políticas e fazendeiros; uma conquista obtida por circunstâncias 

traumáticas. “Horrorosa foi essa conquista”!117 

 

                                                           

113 Embora seja um Estado da Região Nordeste, localiza-se no Litoral Norte do Brasil, ocupa área de 
333.365,6 km2, limitando-se ao Norte com o Oceano Atlântico, numa extensão litorânea de 640 km. A 
Leste e a Sudoeste faz divisa com o Estado do Piauí; ao Sul e Sudoeste, com o Estado de Tocantins 
(à época, Goiás) e a Oeste e Noroeste com o Estado do Pará. Cf. Maranhão (2002). 
114 Decreto de 23 de dezembro de 1889, pelo Governador Pedro Augusto Tavares Júnior. Porém, estas 
medidas sofreram a intervenção do Marechal Deodoro da Fonseca, levando à renúncia do então 
Governador (VIVEIROS, 1957, p. 22-23)  
115 Um exemplo foi O Mulato, de Aluísio Azevedo, que retratava os padres como vilões do romance. 
116 Segundo Jorge (2008, p. 330), “a imagem de um jornalismo crítico e contestador da Pacotilha vinha 
sendo construída desde seu primeiro número. Em 30 de dezembro de 1880 defendeu um programa de 
jornal que só na década de 30 do próximo século seria considerado como jornalístico”. 
117 Expressão usada por Carlota Carvalho, referindo-se à Conquista do Sertão maranhense, pelos 
governadores do Maranhão e do Goiás, e pelos fazendeiros de gado, que desconsideravam a vida dos 
autóctones da região. “Houve horrorosas matanças” (CARVALHO, 2011, p. 107). 
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Mapa 4 - Território de identificação do aldeamento nas localidades Barra do Corda, 
Grajaú e Alto Alegre, e avanço dos missionários às aldeias indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

                                                     
 
                                           
 
 
 

                                        
 
                                              
 
 
 
                                           
 
 
 
 
                                             

Fonte: Carvalho (2015). 
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Mas, o movimento dos missionários de interiorização, do Golfão ao Sertão, não 

foi apenas um deslocamento físico. O mapa captura somente os elementos físicos. 

Não demarca uma ação colonizadora118 envolvida no discurso missionário; não 

capta a ideologia de conquista. A escolha do “lugar da missão” (o sertão 

maranhense, no Maranhão (1894-1922), e os discursos missionários, que ali se 

produziram, tinham como base referencial histórica e, por que não, também 

ideológica, a experiência dos primeiros capuchinhos no Brasil, no Maranhão em 

1612. Estes frades eram franceses, acompanharam Daniel de La Touche, no 

projeto de implantação de uma França colonial no Brasil, a França Equinocial. 
 

Figuras 2 e 3 – Representação da Missão dos capuchinhos no Maranhão (1612-
1614); Cruz plantada pelos franceses na Ilha de Sant’Ana (29/07/1612). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                  
                                           
 
                                            

                                            
 
 
 

Fonte: D’evreux (2002). 
 

                                                           

118 Após a conquista do Maranhão, pelos portugueses, “a América Portuguesa foi dividida em dois 
grandes Estados: o Estado do Brasil, ao sul, e o Estado do Maranhão, ao norte. O Estado do Maranhão 
compreendia as capitanias do Piauí, Maranhão, Grão-Pará e Rio Negro, hoje Amazonas. [...] Após os 
desmembramentos das outras capitanias, que passariam a Estados tempos depois, o Maranhão tinha 
uma Diocese extensíssima, abrangendo até o Estado do Amazonas, e com um clero desfalcado, tinha 
a necessidade das missões ambulantes a que entregaram os religiosos” (MARQUES, 2008, p. 308-
721). 
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Os frades capuchinhos franceses119 que vieram para o Maranhão no 

século XVII120 tinham como objetivo a fundação de um convento na Ilha do 

Maranhão. Trata-se de um pedido de Maria de Médici, benfeitora e financiadora da 

Missão ao convento dos Capuchinhos, na Rua de Sant’Honoré, em Paris. O contato 

com os índios foi uma via, através da qual os franceses vislumbravam a possibilidade 

de estabelecer ali uma colônia. A intenção era fortalecer os contatos com os Tabajara 

e Tupinambá, cuja finalidade era a proteção contra as invasões portuguesas e 

garantindo a propagação da fé entre o gentilismo.121 Os índios ajudaram a expedição 

francesa a construir um forte, uma capela e o convento São Francisco. 

Os missionários capuchinhos franceses não tiveram pressa em catequizar os 

índios. Agiram com método e planificação, antecipando em alguns aspectos o método 

missiológico moderno: esforçaram-se para aprender a língua dos indígenas da região. 

Face à grande dificuldade de entendimento, usaram intérpretes, e deixaram-nos um 

dicionário,122 em tão pouco tempo, que é um testemunho de seus esforços de 

comunicação; compuseram um catecismo123 na língua tupinambá; preparavam as 

atividades em estágios de gradação para o ministério evangélico, e assim, aprendiam 

reciprocamente a língua uns dos outros. O esforço que os capuchinhos franceses 

fizeram para compreenderem o modo de viver indígena está minunciosamente 

documentado nos livros tanto de Fr. Claudio de Abbeville quanto de Ivo d’Evreux. 

Entretanto, Meireles (1980, p. 185) alerta que, não obstante, a cordialidade dos 

franceses para com os nativos, não os impediu de explorar-lhes o trabalho 

compulsório e de escravizá-los. 

Os capuchinhos franceses, que logo iniciaram a catequese, consolidaram uma 

amizade com os silvícolas, “explorando os ressentimentos dos portugueses que, 

                                                           

119 “Eis a lista destes nomes, pela ordem que devem guardar entre si: O muito venerável Padre Ivo 
d’Evreux, superior; o muito venerável Padre Cláudio d’Abbeville; o muito venerável Padre Arsênio de 
Paris; e o muito venerável Padre Ambrósio de Amiens” (D’EVREUX, 2002. p. 28) 
120 “Em todo o século XVII não conhecemos outra transação entre católicos e protestantes, mais leal e 
desinteressada: foi na verdade uma empresa digna de contar em si o Padre Ivo d’Evreux, tão sincero 
como justo” (D’EVREUX, 2002, p. 9) 
121 Introdução e notas de Mr. Ferdinand Denis, traduzidas por César Augusto Marques (D’EVREUX, 
2002, p. 10). 
122 Coletânea de verbetes e expressões usados pelos Tupinambá na ilha de Upaon-Açu. Era registrada 
uma grafia obedecendo a fonologia francesa. Este trabalho foi necessário para facilitar a comunicação 
entre franceses e indígenas, referendado como “Relações de Claude d’Abbeville e Yves d’Evreux. 
Entretanto, a filologia brasileira ainda não investiu em maiores estudos. Contudo, é um material 
importante para a filologia brasileira realizar grandes progressos. (D’EVREUX, 2007, p. 393).  
123 “Doutrina cristã na língua dos Tupinambá” (D’EVREUX, 2007, p. 416), cujas notas históricas 
apontam a necessidade de estudos linguísticos mais detalhados, pelas diferenças sensíveis do texto, 
produzido pelo tempo e pela pronúncia. 
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conquistando o Brasil, os haviam forçado a emigrar do Sul; ao mesmo tempo, faziam 

o reconhecimento da terra” (MEIRELES, 1980, p. 49). Com a colonização portuguesa 

no Maranhão (1616), o trato com os índios trouxe consequências graves, decorrentes 

do modo pelo qual o índio foi colocado no cenário da expansão e povoamento do 

Sertão maranhense. 

Para o reconhecimento do território indígena, os capuchinhos franceses 

visitaram várias aldeias na ilha de São Luís do Maranhão: “no Turu (Jaquarém, 

Juniparã); na capital (Carnaupió, Uatimbu, Itapari); Timpoí (Timbuba); Maioba, Coeup 

(Cutim); Eussauap (Vinhais); Euaive, Eucatu e Eupar” (MEIRELES, 1980, p.49). Além 

da ilha de São Luís, os frades franceses visitaram outras aldeias do continente, como 

a Tapuitapera (Alcântara) e Cumã (Guimarães). A intenção era articular o maior 

número de aldeias para a propagação da fé cristã, ao tempo que conquistavam os 

índios para a força de defesa terrestre contra os portugueses. 

Com a expulsão dos franceses e a fundação das cidades de São Luís124 e 

Belém do Pará pelos portugueses, a história da ocupação territorial pelos europeus 

no Norte do Brasil foi se emoldurando entre guerras e destruições. Os portugueses 

foram muito severos com os índios, punindo-os e exterminando-os, por estes terem 

ajudado os franceses e porque demonstravam não suportar a dominação dos 

portugueses. Aliás, a colonização do Maranhão e do Pará distingue-se das demais 

áreas do Brasil, pela presença ostensiva do Estado português. O historiador João 

Renôr de Carvalho, em sua obra Momentos de História da Amazônia (1998), conclui 

que, além de ser uma presença ostensiva, o Estado portugueses apresentou como 

Força Armada, Força Coercitiva e Ação Coordenadora de todas as iniciativas no 

âmbito político, econômico e cultural. 

Os confrontos na expansão territorial eram promovidos pelos portugueses, 

que intimidavam a resistência dos indígenas. Para isto, os instrumentos utilizados 

foram as “expedições punitivas, ou guerras justas, as tropas de resgate, a ação dos 

sertanistas, as expedições de reconhecimento, todos exercidos com requintes de 

violência” (CABRAL, 2008, p. 50). Eram instrumentos legitimados pelo Estado 

português, que sujeitavam, destruíam e escravizavam muitos indígenas. 

                                                           

124 Fundada por franceses no dia 8 de setembro de 1612. São Luís localiza-se na ilha de Upaon-Açu 
no litoral norte do Brasil, entre as baías de São Marcos e São José de Ribamar. Em 1621, quando o 
Brasil foi dividido em duas unidades administrativas – Estado do Maranhão e Estado do Brasil –, São 
Luís foi a capital da primeira unidade administrativa. Seu nome é uma homenagem a Luís XIII, rei da 
França. Ver em: Marques (2008). 
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A Igreja também participou deste processo de colonização portuguesa no 

Maranhão. Articulada às autoridades civis e militares, juntamente com os colonos, 

a ação missionária ajudava a sujeição dos indígenas tanto do ponto de vista 

religioso quanto civilizatório, embora com tensões, que culminavam em graves 

conflitos. 

Efetivamente, estes conflitos inserem-se no cenário das duas frentes de 

expansão e povoamento do Maranhão: a primeira (1616), controlada pelo Estado 

português, foi baseada na agroexportação, partiu do litoral, mais especificamente 

pelo Golfão, onde está situada a ilha de São Luís, e avançou para os vales dos 

rios Itapecuru, Munim, Pindaré e Mearim; a segunda frente, com base na 

pecuária, a do interior (1730), teve como ponto de apoio o povoado de Pastos 

Bons. Era “a frente de vaqueiros, num avanço contínuo e sem fronteiras, que 

devassou os vales dos rios Balsas, Neves, Macapá, resultando na instalação 

de inúmeras fazendas” (CABRAL, 2008, p. 83). Prado Junior (1977, p. 70) destaca 

que no Maranhão os avanços das fazendas de gado, que devassaram o sertão de 

Pastos Bons, atingiram com suas vanguardas a margem do rio Tocantins. Nestes 

primeiros movimentos da colonização, a ação da Igreja fragilizou-se, tornando-se 

dispersa. 

O segundo momento da atividade missionária dos capuchinhos no Maranhão 

do século XIX contemplou as missões ambulantes125 (1800). Entretanto, não foi uma 

ação orgânica, mas algo como a projeção de grandes figuras, que vindas das 

Prefeituras Apostólicas de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, exerciam um 

apostolado temporário, sem fixação; um movimento missionário pendular de pouca 

penetração. 

Sob a direção de fr. Doroteo de Dronero (originário do Piemonte), a expedição 

de 1841126 foi a primeira a chegar ao Norte (São Luís). Fr. Doroteo ficou famoso pelo 

seu carisma pessoal e pelas suas pregações. 

A base da presença dos capuchinhos ficou estabelecida em São Luís. O 

convento foi dedicado a São Tiago, obtido pela família Salgado127 – de São Luís. Fr. 

                                                           

125 São missões itinerantes, nas quais os missionários partem para a assistência espiritual e evangélica 
nas localidades mais distantes. Passavam meses viajando nestas localidades, batizando, celebrando 
casamentos e missas. 
126 Meireles (1977, p. 134) informa que, em 1841, o Presidente da Província Luís Alves de Lima e Silva, 
o Duque de Caxias, pediu ao Governo Central missionários para evangelizarem o interior da Província. 
127 Capitão Tiago José Salgado de Sá Moscoso, neto do fundador da capela de São Tiago, o português, 
Capitão José Salgado de Sá Moscoso, natural de Vila Nova dos Infantes, Reino de Galiza. A família 
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Doroteo de Dronero construiu uma modesta morada para os frades no terreno anexo 

à capelinha de São Tiago, construída em 1778. Foi coadjuvado por Fr. Lourenço de 

Monteleone, até seu falecimento, em 1868. 

Conforme as ilustrações dos mapas 5 e 6, as setas indicam a possível 

localização da Igreja e Convento São Tiago. 
 

Mapa 5 - Centro Histórico de São Luís do Maranhão. Localização das Igrejas históricas 
e a demarcação possível do Convento e Igreja São Tiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 

 
Fonte: Carvalho (2015). 

 
 

                                                           

Salgado era proprietária de fábrica de descascar arroz; casas alugadas na Rua do Desterro, em São 
Luís do Maranhão (MARQUES, 2008, p. 301). 
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Mapa 6 – Centro Histórico de São Luís do Maranhão. Roteiro histórico e topográfico da 
Ilha de São Luís, e a demarcação da possível propriedade da Família Salgado, onde 
se localizava a Igreja São Tiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                       Fonte: Moraes (1989). 

 

Pela indicação da propriedade dos Salgado, identificada no mapa 6, pode-se 

perceber o que diz Marques (2008, p. 301) acerca de suas características, nas quais 

estava edificada a Capela São Tiago: situada nos arrabaldes da cidade, numa 

pequena elevação, que em plano inclinado vai terminar no mar. Na verdade, o mar 

encontra-se com o rio Bacanga, na sua embocadura. Era um lugar muito aprazível, 

pela quantidade de árvores. 
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Esta doação da capela aos capuchinhos foi documentada pelo Cap. Tiago José 

Salgado de Sá Moscoso, procurador de sua mãe, D. Luísa Rita de Sousa Salgado. Fr. 

Doroteo de Dronero ficou responsável pela restauração e ampliação da edificação da 

Capela e do Convento anexo. 

Entre os anos 1854 e 1857, os capuchinhos, que juridicamente dependiam no 

Brasil do convento mãe do Recife (convento da Penha), obtiveram a licença imperial 

(08/01/1853)128 – ratificada pela provisão episcopal de 1855 – para se estabelecerem 

em S. Luís e construírem um hospício (convento) e uma igreja anexa no terreno doado 

pela família Salgado. O Convento de São Tiago129 (1854 a 1875) foi o apoio para 

melhor cuidarem dos índios no Maranhão, sob a direção do Fr. Doroteo de Dronero 

e colaboração de Fr. Lourenço de Monteleone. Em função disto, o Governo da 

Província confiou-lhes logo a catequese dos Timbira e Guajajara.130 “[...] Dedicaram-

se aos índios os frades fr. Benedito de Bobbio e fr. Antônio de Baschio” (CORONINI, 

1993, p. 43). 

Outros frades chegaram ao convento São Tiago para trabalharem junto aos 

índios. Fr. Antonino de Reschio, Fr. Pedro de Ganges e Fr. José Maria de Loro 

Piceno131 (chamado pelos índios de Pai Grande). Outros missionários chegaram, a 

exemplo de fr. Gregório Maria de Bene, que também trabalhou no Amazonas e faleceu 

em 1861. Segundo Marques (2008), em 1866, a supressão das congregações 

religiosas na Itália impediu os superiores da Ordem de mandarem novos frades para 

as missões. Em 1872, o Prefeito Apostólico responsável pelos capuchinhos no Norte 

e Nordeste do Brasil, Fr. Celestino de Pedávoli ( 1910), a fim de suprir a falta de 

                                                           

128 Documento ANEXO C, no qual a S. Majestade o Imperador emite Licença para que os frades 
construam um convento ao lado da Capela, que se encontrava muito arruinada. Essa concessão data 
de 8 de janeiro de 1853. “E depois de se seguirem os devidos termos, o bispo, em 18 de julho de 1854 
proferiu sentença nos autos, erigindo e instituindo a referida capela e casa contígua em hospício regular 
com todos os privilégios, graças, isenções e imunidades de que gozam os demais hospícios” 
(MARQUES, 2008, p. 302) 
129 “Em 1848, Thiago José Salgado de Sá Moscoso lhes entregou a capela de São Tiago Maior e a casa 
e terrenos juntos, tudo de sua propriedade, para morarem e celebrarem atos da religião. Vieram para 
o Maranhão fr. Doroteo de Dronero, diretor, e fr. Lourenço de Montebone. O Governo da Província 
confiou-lhes logo a catequese dos Timbira e Guajajara” (MARQUES, 2008, p. 304). 
130 Os Guajajara autodenominam-se de Tenetehara, que inclui também os Tembé. São um dos povos 
indígenas mais numerosos do Brasil. Habitam 11 Terras Indígenas na margem oriental da Amazônia, 
todas situadas no Maranhão. Sua história de mais de 380 anos de contato foi marcada tanto por 
aproximações com os brancos como por recusas totais, submissões, revoltas e grandes tragédias. A 
revolta de 1901 contra os missionários capuchinhos, em Alto Alegre, Barra do Corda, teve como 
resposta a última “guerra contra os índios” na história do Brasil (ASSOCIAÇÃO, 2004. p. 6). 
131 Fundou as aldeias de S. Pedro e Cana Brava. Faleceu em 1884, em Barra do Corda. 
NECROLÓGIO da Província Nossa Senhora do Carmo. Frades menores Capuchinhos – 1892 – 2011. 
São Luís - MA. 
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frades em Pernambuco, retirou os frades do Maranhão, cujo convento se extinguiu 

em 1876. 

A presença e a efetiva ação missionária dos frades que exerciam atividades 

nas Colônias Januária e São Pedro do Pindaré-Maranhão (1875), são atestadas 

pelos documentos de gratificação do Diretor Geral dos Índios do Maranhão. Em 

especial, no atestado de 5 de fevereiro de 1875,  Fr.  Celestino Pedávoli, Missionário 

Apostólico Capuchinho, que na qualidade de Procurador do fr. Peregrino de Pézaro, 

Diretor das Colônias Januária e São Pedro do Pindaré, precisa da confirmação se este 

esteve em exercício effectivo daquelle cargo, desde o 1º de julho até dezembro do 

anno p.p., afim de poder receber da Thesouraria da Fazenda a respectiva gratificação. 

Por este documento, pode-se inferir que os missionários apostólicos 

capuchinhos prestavam serviço à Província do Maranhão, e eram remunerados por 

isto. Existem vários documentos referentes a este atestado e ao recebimento das 

gratificações. São fontes históricas que revelam faces de uma política indigenista de 

Estado, pela qual se justificava a entrada de missionários estrangeiros para civilizar 

os indígenas, cristianizando-os. Essa prestação de serviço, similar a um Diretório,132 

tinha como objetivo cristianizar os indígenas (os Canela) adequando-os ao trabalho. 

Mas, apesar de as atividades missionárias desta época serem de cunho pacífico entre 

as aldeias, Marques (2008, p. 639) assevera que a índole dos indígenas do Maranhão, 

de vez em quando, provocava contendas; umas motivadas por eles, outras em justa 

represália, muitas vezes resultando em mortes. 

Eloy Coelho Neto (1985, p. 189) afirma que na década de 1870 as principais 

preocupações, no sentido da colonização e do povoamento, consistiam em situar a 

civilização ao longo dos vales dos rios (Mearim, Itapecuru, Grajaú, Pindaré), em definir 

limites e posições na ocupação da terra cuja economia se alicerçava na pecuária, 

engenhos de açúcar, algodão e arroz que começava a ser exportado. Foi neste 

cenário que os capuchinhos receberam do Governo da Província do Maranhão a 

incumbência de abrir e dirigir colônias indígenas. Um exemplo foi a colônia 

fundada pelo Fr. José Maria de Loro ( 1884), para a catequese dos Timbira e 

Guajajara.  Marques (2008, p. 304) aponta que a atividade desses religiosos foi 

                                                           

132 O primeiro a ocupar o cargo de diretor foi Manoel Rodrigues de Mello Uchoa, já idoso e nada 
interessado na promoção humana dos que – com disfarçado desprezo – chamavam de “selvagens”. 
Contudo, os deixou relativamente livres, não se metendo com a vida deles. Foi substituído por João da 
Cunha Alcanfor, um tirano diretor, que escravizava os índios, tratando-os como propriedade privada 
(MERLATTI, 2001, p. 21). 
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frutífera, pois, com a incumbência de dirigir uma colônia dos Guajajara, na Barra do 

Corda, então elevada a vila, fez prosperar o estabelecimento, fornecendo farinha aos 

pobres daquela localidade, durante uma grande seca que assolou a região. 
 

Documento 4 - Atestado de exercício das funções de Diretor das Colônias indígenas 
de São Pedro e Januário (Barra do Corda - MA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                               
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                                 
 

Fonte: Exercício... (1875). 
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O florescer das colônias133 agrícolas de São Pedro e Januária despertou 

preocupação nos fazendeiros da região, que viram menos disponibilidades de mão de 

obra barata para suas terras, localizadas geralmente ao longo dos grandes rios da 

região. Isto gerou denúncia ao Governo imperial e processo contra os capuchinhos, 

sob a alegação de práticas inadequadas daquela forma de apostolado na região. Este 

episódio motivou a saída do Fr. José de Loro das colônias, pois quase foi vitimado 

pelos índios, que foram manipulados pelos fazendeiros contra o missionário. Ainda 

assim, com todas essas tensões, a ação dos capuchinhos fortaleceu a Igreja no último 

quartel do século XIX, influenciando na formação social e cultural da região central do 

Maranhão, além da Capital do Estado e cidades litorâneas. 

As missões capuchinhas do Brasil, no segundo Império (1840), tomaram um 

grande impulso, estendendo-se rapidamente por todo o país, a partir de duas frentes 

apostólicas: catequese indígena e missões ambulantes. Entretanto, estas ações 

missionárias não tiveram um êxito constante, pois com o tempo as missões iam 

perdendo força, encontrando-se em decadência, a partir de 1885. Isto também era 

devido às supressões134 de conventos na Itália, o que dificultava a vinda de mais 

missionários para o Brasil. 

                                                           

133 Segundo Nembro (1958, p. 420), estas colônias ou centros de resgate eram outras formas de 
apostolado social, sempre destacadas, ligadas ao apoio dos fiéis, mas animada por um humanitarismo 
social mais acentuado, pois abordava as pessoas em circunstâncias particulares de calamidades 
públicas, como a fome causada pela seca, morbidades epidêmicas, guerras, revoluções semelhantes. 
Geralmente, nessas circunstâncias, o ministério estritamente espiritual cumpriu o humanitário (e, 
melhor dizendo, evangélico), especialmente em favor das populações sertanejas, sempre lutando com 
as dificuldades do meio ambiente e muitas vezes, em visões aterrorizantes, de secas plurianuais que 
profanaram a região, começaram a emigrar em massa, como ocorreu no Nordeste. O governo nos 
casos mais sérios interveio e formou colônias ou centro de resgate, confiou-o aos missionários, com 
certeza encontrando sua colaboração incondicional. 
134 As supressões decorreram porque a Itália passava pelo processo do Risorgimento. Este foi um 
movimento que buscou entre 1815 e 1870 unificar o país, que estava fragmentado numa série de 
pequenos Estados submetidos a potências estrangeiras. Na luta sobre a futura estrutura da Itália, a 
monarquia constitucional, encabeçada na pessoa do rei Vitor Emanuel II do Reino da Sardenha, 
apoiado pelos conservadores liberais, teve sucesso quando em 1859-1861 se formou a Nação-Estado, 
sobrepondo-se aos partidários da extrema-esquerda, maçons carbonários, jacobinos, republicanos e 
democráticos, que militavam sob Giuseppe Mazzini e Giusepe Garibaldi. A desejada unificação da Itália 
se deu assim sob a Casa de Saboia, com anexação ao Reino de Sardenha, da Lombardia, do Vêneto, 
do Reino das Duas Sicílias, do Ducado de Módena e Reggio, do Grão-ducado da Toscana, do Ducado 
de Parma e dos Estados Pontifícios. Na primeira fase do Risorgimento (1848-1849), desenvolveram-se 
vários movimentos revolucionários e uma guerra nacionalista contra o Império Austríaco, mas concluiu-
se sem modificação do status quo. A segunda fase, 1859-1860, prosseguiu no processo de unificação 
e concluiu com a declaração da existência de um Reino de Itália. Completou-se com a anexação de 
Roma, antes a capital dos Estados Pontifícios, em 20 de setembro de 1870. Foi a partir deste quadro 
histórico que as forças risorgementais impuseram uma política de controle das congregações religiosas, 
sobretudo com a limitação ou a proibição de entradas de novos noviços nas congregações religiosas 
na Itália e o consequente fechamento de conventos causado pela diminuição de religiosos. 
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Outro motivo da falta de êxito das colônias esteve relacionado ao Instituto 

Jurídico que regulava o movimento missionário da Ordem Capuchinha (Procuradoria-

Geral das Missões). Nembro (1955) informa que este órgão central das missões 

capuchinhas dera os seus frutos no passado (1841). Entretanto não parecia mais 

adequado às novas condições daqueles tempos, pois os missionários vinham para 

pequenas missões, quase que pelo arbítrio do Procurador, que no exercício total de 

sua jurisdição sobre eles, regulava as relações entre a Santa Sé e a Ordem.  

Praticamente os missionários pareciam separados não só de suas províncias, mas 

também pela Ordem, sendo intermediados exclusivamente pelo procurador das 

missões. O contato direto entre o missionário e o Ministro Geral da Ordem, ou entre o 

missionário e o superior provincial, era praticamente nulo. Se por uma parte tal 

intermediação concentrava o fluxo de recursos e de informações entre as partes, por 

outro, tudo vinha filtrado segundo a índole do procurador de turno. Os missionários 

capuchinhos da missão às margens dos rios Mearim e Corda, com a Colônia Dois 

Braços, na década de 1850, são um exemplo desta situação. 

As missões capuchinhas ajudaram a fortalecer o grande projeto de expansão 

territorial e controle eclesial da Igreja Católica na região. Em função disto, as atividades 

missionárias continuavam estendendo-se à cristianização dos índios, considerados 

inconstantes e incapazes pelo Estado brasileiro, e infiéis, porque pagãos, pela Igreja 

Católica. Os indígenas do Sertão maranhense foram alvo das finalidades do Estado 

brasileiro e da Igreja Católica: de um lado a civilização como estratégia de 

cristianização e, do outro, a abertura para a cristianização como estratégia do governo 

no processo de civilização. 

 

1.3.5 Motivo, convicções e impactos: por uma catequese indígena 

 

A Missão do Maranhão foi mais uma investida de catequese indígena no Brasil. 

O indígena foi um motivo que também regeu o enredamento deste acontecimento no 

Maranhão (1894-1922). Está na base das estratégias de colonização, através da 

cristianização e aldeamento. O indígena era uma questão central a ser resolvida, 

desde o período colonial, ratificada pelo Império e, depois, pela República, via 

catequese. Muitos eram forçados a um processo de integração e assimilação à 

sociedade nacional. 
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Este motivo pode ser percebido no registro dos próprios frades no seguinte 

excerto da carta do Prefeito Apostólico (Gaetano de Messina) ao Ministro Provincial 

de Milão [Fr. Giuseppe Rovetta] e seu Definitório, de Pernambuco, em 16 de agosto 

de 1893, apresentada anteriormente: 

 
Lê-se no Capitulado135 nº 4 “Logo que os primeiros missionários terão 
apreendido a língua, e conhecidas as necessidades da Missão e a cultura dos 
indígenas, serão desvinculados de qualquer dependência dos missionários 
que já se encontram na Prefeitura de Pernambuco”. Portanto, não habilitado 
ainda no conhecimento da língua, no conhecimento das necessidades da 
Missão e da cultura dos indígenas, e nem sequer desvinculado de toda 
dependência do Prefeito, fr. Carlos não procedeu em plena regra, não agiu 
bem, pelo contrário foi um erro. 
 

 

Nas circunstâncias históricas deste excerto, podem ser pontuadas algumas 

convicções referentes à cristianização/civilização dos indígenas no Maranhão. 

 
Figuras 4 e 5 - Índios Guajajara (direita); aspectos da vida indígena (esquerda) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                     Fonte: Nembro (1955). 

                                                           

135 O que é determinado em uma Convenção das Províncias ou da Cúria Geral dos Capuchinhos. Os 
Capítulos são orientados pelas Constituições Capuchinhas (CC144;146;174) e quais outras coisas ele 
é necessário e consentido (CC 63;98;99). 
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Nas vagas do discurso da referida carta, há o reflexo de uma tendência 

intelectual que ratificou a noção de civilidade e de cidadania, com vista à produção de 

uma nação homogênea. Era o mote das transformações políticas no Brasil do século 

XIX. Portanto, cristianizar civilizando os indígenas continuava sendo preciso, para 

integrá-los à vida social e econômica do país. Os missionários sentiam-se autorizados 

a destruir as superstições, as tradições culturais e religiosas dos indígenas que não 

considerassem evangélicas. Tal comportamento obedecia tanto aos enunciados 

ideológicos da superioridade cultural da civilização europeia quanto os decretos 

conciliares que ditavam a unicidade e exclusividade da Verdade proclamada pelo 

cristianismo católico; todo o resto era tratado ou como heresia (no caso dos 

reformistas) ou como superstição, fruto da ignorância cultural e religiosa. Daí a 

imperiosidade do processo civilizatório e da cristianização. Justifica-se então a 

autonomia de ações missionárias dos capuchinhos que tinham em vista 

principalmente a situação de “um povo condenado a uma eterna infância”, segundo 

Cunha (1992, p.11). 

É importante sublinhar aqui a condição dos indígenas no Maranhão: uma 

condição de escravidão, prática de segregação e isolamento. Apesar de algumas 

medidas estabelecidas, no Diretório pombalino de 1755 (e publicado em 1757), acerca 

de aspectos importantes da política indígena da história de Portugal e do Brasil, e do 

Regimento136 aprovado pelo Decreto Imperial de 1845, as condições dos indígenas 

ainda precisavam de respeito. 

Desconsiderando uma “organização social indígena, pela qual a comunidade 

ou povo indígena decide seus trabalhos, sua luta e sua vida coletiva” (LUCIANO, 2006, 

p. 61), o Estado brasileiro monopolizava, desde o Segundo Império, “a catechese 

e a civilização do indígena e o estabelecimento de colônias”.137 Todas estas intenções 

do Governo brasileiro eram contraditórias e não assumiam a condição do índio como 

indivíduo ordenado pelas necessidades coletivas de seu povo, vivendo em condições 

autossustentáveis; com uma cultura própria; visão de mundo complexa, pela 

                                                           

136 Regulamento APROVADO pelo DECRETO N.º 426, de 24 de julho de 1845, pelo imperador, e que 
vigorou até a proclamação da República. Coleção de Leis do Império do Brasil – 1845, p. 86. Vol. pt II 
(Publicação Original). Sobre estes dois instrumentos normativos, é merecido um estudo comparativo 
entre as orientações do Diretório Indígena (1757) e o Regimento publicado no Império (1845), pois 
nestes há pouca mudança. 
137 “Em 1834, a competência da oferta da educação escolar indígena foi atribuída às Assembleias 
Provinciais, a fim de que fosse promovida cumulativamente com as Assembleias e os Governos. [...] 
Dessa forma permaneceu até o início do Século XX” (LUCIANO, 2006). 
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dialogicidade com a natureza e autenticidade incomparável. Porém, tanto a catequese 

quanto a civilização do indígena foram orientadas por uma ordenação possível nos 

diversos aldeamentos, tendo em vista o compartilhamento da administração destes 

com as atividades missionárias nas aldeias. Isto causou sérios impactos também na 

noção de identidade de grupos indígenas. A tendência era a compreensão de uma 

identidade genérica do indígena, e, segundo Almeida (2010, p. 112), “isto não era bom 

para a organização da vida dos grupos, exceto uma utilização, tempos depois pelo 

universo indígena, como forma de reivindicação de direito”. No mesmo sentido, houve 

um aproveitamento na tentativa de congelar uma condição de vida dos indígenas, nas 

esferas de índios bravos e mansos, aldeados; tapuia e tupi. Em função disto, muitos 

povos indígenas e suas respectivas aldeias sofreram interferências no seu modo de 

viver, sendo inclusive hostilizados por missionários, governo de Estado e a própria 

sociedade civil. Sobre este ponto, Almeida (2010, p. 107-130) desconstrói essas 

divisões quando diz que estas foram amplamente aproveitadas, mas longe de ser uma 

condição congelada, os indígenas entravam e saíam desses universos, dependendo 

das suas conveniências. 

Portanto, sem conhecimento sobre a organização da vida indígena, o projeto 

missionário era justificado pela concepção de tutoria. Uma visão romântica e utilitária 

(expansão da visão de cristandade moderna) que os europeus tinham dos índios, 

na qual estes estavam ligados à natureza. Seus guardiões. Era necessário que 

fossem protegidos, defendidos para se desenvolverem e sobreviverem. Mas, este 

mesmo indefeso índio deveria ser domado pela fé, pois era “visto como cruel, bárbaro, 

canibal, animal selvagem, preguiçoso, traiçoeiro e tantos outros adjetivos e 

denominações negativos” (LUCIANO, 2006, p. 35). Tal estereótipo justificava toda a 

tutela e a urgência da cristianização/civilização (forçada, ou quase) do indígena como 

forma de se evitar ou ao menos atenuar os conflitos entre indígenas, fazendeiros, 

religiosos e outros. 

Cristianizar e civilizar os indígenas do Sertão maranhense, portal da 

exuberante floresta amazônica, foram os principais objetivos dos missionários 

capuchinhos lombardos. O querer ocidental justificou o lugar da missão no discurso 

de cristandade, via catequese e civilização. A maioria dos frades missionários 

desconhecia (mais ainda, não reconhecia sequer) a cultura indígena, bem como 

ignorava as Leis nacionais acerca das atividades missionárias nas aldeias. Aliás, só 

é reconhecido aquilo que é conhecido. E o que não é conhecido pode vir a ser 
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inventado. Esta foi a intenção ingênua de alguns dos missionários. Talvez uma atitude 

de “escrita conquistadora. [...]. Transforma o lugar do outro num campo de expansão 

para um sistema de produção” (DE CERTEAU, 1982, p. 9). 

Criaram-se normas particulares para a realização de uma missão indígena, 

alheia ao objetivo principal e ao motivo da vinda dos lombardos para o Brasil. Foram 

lavradas Linhas Gerais do Regulamento para o Instituto dos índios.138 Eram diretrizes 

imediatas que orientavam a organização do Instituto dos índios, solicitadas por Fr. 

Timoteo de Brescia139 ao Secretário Geral das Missões, em Roma, para atender ao 

projeto de cristianização idealizado por Fr. Carlos de San Martino Olearo. Este projeto 

tinha como ideia central mudar os costumes dos indígenas gradualmente, observando 

uma ressignificação cultural140 dos interesses e motivações dos próprios indígenas 

nos processos de mudança, pela aquisição de bens simbólicos e materiais. Vale 

ressaltar a participação de indígenas em trabalhos pastorais de igrejas e em escolas 

dos missionários em algumas localidades do Sertão maranhense. 

A propósito, o Estado do Maranhão continha um quantitativo expressivo de 

aldeias indígenas.141 Dentre estes povos estão os Tupinambá, fugitivos da destruição 

ameaçada pelos portugueses na Bahia de Todos os Santos. É possível dizer que estes 

indígenas, com o ímpeto de defesa das atrocidades do homem branco, devam ter 

gerado uma autodefesa, com comportamento bélico. Em função disto, geravam 

problemas graves para si próprios, sobretudo. Entre os povos indígenas as “guerras 

de extermínio, que mantinham entre si, eram causa de que as aldeias se debilitassem 

cada vez mais em número, em vez de crescerem” (MARQUES, 2008, p. 634). Era 

motivo de espanto entre os primeiros capuchinhos que chegaram à Ilha do Maranhão 

e circunvizinhanças, em 1612. Mas, esse comportamento bélico também era 

fomentado pelos colonizadores para justificarem as suas práticas de controle, uso e 

                                                           

138 Cf. Arquivo Provincial. TOMBO da Missão. A/I/1 fll. 78-79. (Convento do Carmo-São Luís- MA). 
139 CARTA de Frei Timóteo de Brescia. 21 de outubro de 1895. Arquivo Provincial de Milão. Mic. 
173/3.1.9-10 3539. 
140 Conceito utilizado por Maria Regina Celestino de Almeida, que se contrapõe ao conceito de 
aculturação, entendendo que os indígenas não são somente vítimas passivas de imposições culturais, 
que só lhes trazem prejuízos, mas os índios passam a ser vistos como agentes ativos desses 
processos. Incorporam elementos da cultura ocidental, dando a eles significados próprios e utilizando-
os para a obtenção de possíveis ganhos nas novas situações em que vivem (ALMEIDA, 2010, p. 22). 
141 Em O torrão maranhense, Raimundo Lopes (1916) apresenta um estudo sobre as “possibilidades 
econômicas e humanas da terra maranhense”. Os interesses científicos do autor maranhense 
passavam pela arqueologia, geografia humana e etnologia, com investigações mais específicas no 
norte brasileiro. O autor trata dos povos que fizeram uma importante migração pós-cabralina dos Tupi 
para a costa maranhense: eram os Tupinambá da costa baiana que emigraram em grande parte para 
o norte, chegando até o Maranhão, via rio São Francisco. 
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dominação dos indígenas e das terras onde habitavam. É possível ainda pensar nas 

frentes de conquista e ocupação, tanto pelo litoral (1612), como pelo Sertão 

maranhense (1730), que foram muito devastadoras para os povos indígenas.142 Neste 

contexto, os Guajajara (Tenetehara), de origem Tupi, e os Canela, um ramo do grupo 

Timbira, de origem Jê, desde o início da colonização no Maranhão sofreram práticas 

de dominação. Segundo Brandes (1994, p. 36), 
 

outros motivos, como a metodologia catequética imposta pelos jesuítas, as 
pressões dos invasores holandeses, franceses e do colonizador português, 
o regime de escravatura a que estavam também submetidos, com a 
ausência de leis que os protegessem, outrossim forçaram decididamente 
para os silvícolas adentrassem pelos sertões e vales dos rios, à procura de 
terra para trabalhar e liberdade para viver. 

 
Conforme os relatórios dos frades capuchinhos, nos aldeamentos de Grajaú 

- MA, a atividade catequética contemplava a instrução e o batismo dos índios, 

promovendo a assimilação do índio ao modus vivendi do europeu, o que também 

concorria para a diminuição dos índios do Maranhão: 

 
[...] a sua constante, embora lenta assimilação do mundo civilizado. Não era 
raro o caso de jovens recentemente casados que se estabelecem nalguns 
povoados, plantando aí a sua roça, vivendo como as outras populações com 
seus filhos se fundiram inteiramente. Assim também, crianças e rapazes 
batizados pelo missionário durante a desobriga, completam depois sua 
instrução religiosa em casa do padrinho, que era geralmente um civilizado do 
interior (NEMBRO, 1955, p. 18). 

 
A cristianização e a civilização dos Canela e dos Guajajara serviriam de 

fundamento para a criação do projeto da Missão do Maranhão, no último quartel do 

século XIX e início do século XX. Além destes ainda havia os mateiros (pessoas não 

índias que viviam nas matas, florestas; lenhadores), somando uma população de 

cerca de 5.000 índios, em 30 aldeias, localizadas em 60 léguas de diâmetro, do rio 

Flores, afluente do rio Mearim; Águas Claras, afluente do rio Corda, e rio Santa 

Maria do Japão, afluente do rio Grajaú. As aldeias indígenas eram assim 

denominadas: Policarpo, Pedro Vitorino, José Viana, Pau Grosso, José Curador, 

Lagoa d’Anta, Bananal, Jenipapo, Cana Brava, Coco, Curiaje, Angelim (Guajajara); 

Mucura (Mateiro); Jacaré, Ponto, Dois Riachos, Buritirana e Pequizeiro (Canela). A 

descrição do território indígena foi feita por Fr. Carlos após a Visita Canônica, em Barra 

                                                           

142 “A expansão pela costa e vales dos rios Itapecuru, Mearim, Pindaré e Munim provocou o 
afugentamento e redução de inúmeros grupos indígenas como os Tupinambá, Tremembé, Uruati, 
Guanaré, Guanazes, Barbado, Gamela, Aranhi que habitavam essas áreas” (CABRAL, 2008, p. 51). 
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do Corda, em 30 de setembro de 1895, nos ANAIS MARANHENSES, de 1895, p. 37-

39. Mas, não se sabe ao certo se a estimativa do número de índios feita por ele 

correspondia a realidade da Missão. Faltam dados estatísticos aproximados que 

sejam comprováveis, tais como o número de batismos, casamentos, etc. 

Em outro excerto de documento,143 identifica-se o motivo da missão 

capuchinha, explícito no discurso do Fr. Carlos de S. Martino Olearo, que foi o primeiro 

Superior Regular:  
 

a cristianização e civilização dos índios se não alcançará senão 
desmanchando, com meios longínquos e pacíficos, as aldeias e espalhando 
as singulares famílias para trabalharem e viverem como cristãos.   

 

Figuras 6 e 7 - Índio Guajajara e aspectos da vida indígena. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                         
 
                                                           
 
 
       
 
 

 
                                                     Fonte: Nembro (1955). 

                                                           

143 Carta de Fr. Carlos de S. Martino após a Visita canônica à Missão. AVPMP. Tombo da Missão. A/I/1 
fl. 55-58). Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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       Figura 8 – Índios Canela 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 

 

Fonte: Nembro (1957). 

 
Na concepção desse frade, o principal meio para cristianizar e civilizar os índios 

era tirando os meninos e meninas das aldeias para educá-los com desejos, aspirações 

e habilitações cristãs. Sem qualquer experiência prévia de missão entre os 

indígenas no Maranhão, Fr. Carlos não previu o conflito que o tal método traria à 

missão e aos frades. 

Não havia unanimidade entre os missionários capuchinhos quanto à aplicação 

do método idealizado por Fr. Carlos. Tal prática desconsiderava as demandas 

internas das aldeias, avançando fronteiras morais, revestidas de autoritarismo, fato 

estranho à organização de vida indígena. Discordavam, também, porque tinham 

consciência das orientações do Regulamento da catequese e civilização dos índios 

(1845), o qual proibia práticas de imposição da catequese católica e da reclusão de 

crianças indígenas fora de suas aldeias. 

Na verdade, a ideia do empenho nas missões populares já havia sido cogitada 

logo que chegaram ao Brasil (1892). Porém, com o desvio do primeiro grupo de 

missionários capuchinhos, originalmente destinados ao Amazonas, para 

Pernambuco, as circunstâncias começaram a puxar a ponta de um outro fio de 
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história. Era uma trama envolta em complicadas questões ainda inseridas na 

complexa história do Brasil imperial. Mas já era a República, apesar de um forte e 

relutante ar monárquico. Estes missionários chegaram a Pernambuco, que deveria 

ser a base de apoio da missão do Amazonas. Entretanto, Fr. Carlos de S. Martino 

Olearo (OFMCap), um dos lombardos que chegaram na segunda expedição de Milão 

a Pernambuco, mudou de plano e de rota, indo para o Maranhão, onde fundou uma 

Missão indígena (1894), em meio a difíceis circunstâncias e negociações, geradas 

por suas convicções pessoais sobre cristianização indígena. 

A opção de Fr. Carlos e as suas convicções pessoais guiaram a Missão como 

um todo [e os frades em particular] para uma situação de autonomia em relação às 

instruções missiológicas da OFMCap, gerando estranhamentos que, passo a passo, 

mudaram os propósitos originais da missão. Na catequese, as tensões foram muitas. 

No acontecimento à volta dos primeiros impactos, por uma catequese indígena, 

percebem-se as divergências geradas por intrigas entre os missionários. Percebe-se 

um importante impacto que foi o Massacre de Alto Alegre144 (1901), que além de 

desestabilizar a Missão, com a morte de todos os frades e freiras que trabalhavam em 

Alto Alegre - MA, abalou o Sertão maranhense com tantas vítimas da comunidade de 

Barra do Corda - MA. Em função deste traumático desfecho de catequese indígena, 

houve muitas incertezas acerca da continuidade da Missão. Os missionários que 

restaram, porque se encontravam nas missões populares, empenharam-se n a 

colaboração com a Diocese e n a implantação da Igreja Católica no Sertão 

maranhense. 

Porém, vale ressaltar que a vida destes missionários em solo brasileiro não foi 

fácil. Entre projetos e realizações das atividades missionárias, as convicções 

individuais missionárias e ideológicas da Ordem e dos discípulos de Francisco de 

Assis estiveram sempre à prova de resistências circunstanciais. Tantas foram as 

situações adversas: as doenças, as tensões, o meio cultural, a morte e a falta de suas 

raízes. Mas, todas estas situações foram animadas pela Regra e pelas Constituições 

Capuchinhas, que dão as seguintes orientações: no Artigo I, orienta o Compromisso 

                                                           

144 Um dos incidentes traumáticos da história do Maranhão. Foi um conflito, que envolveu índios 
Tenetehara (Guajajara), religiosos e mais de 200 pessoas, iniciado no dia 13 de março de 1901, no 
extinto povoado de Alto Alegre, que ficava próximo à cidade de Barra do Corda - MA. Uma revolta 
considerada pelo Antropólogo Mércio Pereira Gomes como a “última grande rebelião indígena contra o 
mundo civilizado que os envolvia e compungia à condição de servos, vassalos, ou cidadãos de terceira 
classe, para serem dissolvidos na massa subserviente de pobres sem terra” (GOMES, 2002, p. 270). 
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com a vida fraterna, e no Artigo II, recomenda a observância da Vida dos frades no 

mundo.  

 
Movidos por esse espírito, com estilo evangélico esforcemo-nos para levar 
a uma convivência pacífica e estável os que estão divididos pelo ódio, 
pela inveja, pelos conflitos ideológicos, pelas diferenças de classe, de raça. 
De religião e de nacionalidade (CONSTITUIÇÕES, 107, 2014, p.108). 

 

Caminhemos na humildade para aprender a ser irmãos, penetrados sempre 
pelo espírito de mútua compreensão e de estima sincera. Cultivemos entre 
nós o diálogo, confiando-nos reciprocamente as experiências e manifestando 
nossas necessidades (CONSTITUIÇÕES, 89, 2014, p. 97). 

 

As condições de produção das fontes analisadas incluem os indícios que 

apontam para o lugar da Missão do Maranhão: nas normas institucionais, nos 

instrumentos reguladores e orientadores, e se justificou nas circunstâncias, nos 

contextos de época do Brasil e do Maranhão. Porém, vale ressaltar que tais 

circunstâncias incluem um projeto e uma condição de atividade missionária 

idealizados, mas realizados pelas forças contextuais, nas contingências, 

independentemente de intenções e resoluções institucionais. 

No processo de significações do acontecimento da Missão do Maranhão, 

identifiquei os entornos de um discurso sobre os interesses por autonomia e liberdade 

de ação dos missionários. A Missão, seu contexto, suas dificuldades e os atos dos 

missionários capuchinhos são pontos tratados nos próximos capítulos, considerando 

os sujeitos, suas trajetórias, suas convicções missionárias individuais, convergências 

e divergências, e os motivos de tal empresa, no território maranhense: os indígenas, 

as missões populares e o fortalecimento de uma Província. 

Mas apesar da identificação dos fios e nós deste acontecimento, as atenções 

estiveram nas suas vagas, onde se encontram sentidos, convocados pelo exterior, 

para que pudessem ser refletidas questões não explicitadas nas fontes, pois sobre as 

quais as palavras são limitadas. Na oportunidade, é providencial lembrar Dosse (2013, 

p. 186), para o qual “os acontecimentos são detectáveis somente a partir de seus 

vestígios, discursivos ou não”. E ainda, seguindo este pressuposto, que “a dimensão 

de linguagem do real histórico, a fixação do acontecimento, sua cristalização se efetua 

a partir de sua nominação”. Neste passo, todos os utensílios para a produção desta 

narrativa, ainda que não sejam suficientes para reduzir o acontecimento em si, mas 

estabelecem uma relação na produção de sentidos, pelo próprio acontecimento. 
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Conseguem, portanto, nominá-lo, não obstante as suas múltiplas interpretações, e 

consequentes sentidos, gerados por pontos de vista. 

Da mesma forma, os seus vestígios também só terão sentido se capazes de 

nominar o acontecimento, convocando os seus vários sentidos. Portanto, para que se 

possa compreender a singularidade, é indispensável “a síntese das mediações, que 

possam ordenar o particular e o geral; o acidental e o histórico” (DOSSE, 2013, p. 

187). 

Metodologicamente, a relação entre os contextos e as representações foram 

percebidas pela necessidade de demarcar as questões feitas pelas condições de 

produção das fontes escritas. Situei as falas e os contextos como os fios de uma 

estruturação discursiva. Busquei os nós constituídos pelos fios, para identificar os 

sentidos de uma história, nas suas vagas. O que pretendi neste primeiro capítulo foi 

situar as condições de uma disposição missionária como acontecimento, nas suas 

particularidades: fundamentos e circunstâncias que justificassem a autonomia e a 

liberdade de ação missionária. 

Foto 6 - Capuchinho lombardo entre indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Gianellini (1993). 
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Documento 5: Autorização do envio dos Capuchinhos lombardos a Recife – PE (1892). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: AVPMP – A/I/25/1c. 
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2 NO ACONTECIMENTO, DIVERGÊNCIAS: tensões e indícios de uma 

intempestividade 

 

No enredamento145 da Missão do Maranhão, há indícios de fortes dificuldades 

referentes às diferentes compreensões da práxis missionária entre a Província de 

Milão e a Prefeitura Apostólica de Pernambuco; fortes tensões geradas por posições 

contrastantes acerca da organização inesperada de uma missão indígena, no 

Maranhão. Junto a isto, os vestígios apontavam para uma iniciativa autônoma de Fr. 

Carlos de S. Martino Olearo, que, à revelia do Prefeito Apostólico de Pernambuco (Fr. 

Gaetano de Messina), se colocou à disposição da Diocese do Maranhão146 para 

fundar uma missão indígena nesta circunscrição eclesiástica. A inusitada e inesperada 

iniciativa de Fr. Carlos constituiu-se uma novidade, que se abriu para outro sentido do 

acontecimento da Missão. 

Mas, conforme Foucault (1996, p. 26), “o novo não está no que é dito, mas no 

acontecimento à sua volta”. Está na extensão de suas consequências. A atitude do Fr. 

Carlos foi sutil, mas tinha pressupostos. Ele sabia que haveria possibilidade de 

investir, individualmente, ainda que esta atitude fosse de encontro aos princípios, 

Regra e Constituições da Ordem Capuchinha. Haveria uma missão no Amazonas 

configurando-se em dois pressupostos: um de ordem técnica147 e outro de ordem 

política.148 O primeiro resultou da reorganização das missões capuchinhas, realizada 

pelo Ministro Geral149 da Ordem (OFMCap), Pe. Bernardo de Andermatt. E o outro, de 

ordem política, foi determinado pelo interesse do Governo brasileiro em civilizar 

                                                           

145 A noção aqui é de Mediação. “A mediação realizada pelo enredamento se desenvolve em vários 
níveis. Ela estabelece uma ponte entre o acontecimento dentro de sua singularidade e a história 
considerada como uma totalidade abrangente e significante” (DOSSE, 2013, p. 187). 
146 Criada pelo Papa Santo Inocêncio XI, com a Bula Inter Universas, de 30 de agosto de 1677, a 
Diocese de São Luís do Maranhão, como sufragânea da Metrópole de Lisboa. São Luís foi a sede do 
Bispado, estendido do Ceará ao Cabo Norte (Cf. PACHÊCO, 1969, p.16). 
147 Implantação do Estatuto das Missões, oportunizando a Província de Milão a recuperar os seus 
conventos. A principal inovação trazida por este documento é a seguinte: aboliu o Procurador das 
Missões e voltou o corpo missionário sob a responsabilidade do Ministro Geral. Foi estabelecido que 
“cada missão fosse confiada diretamente a uma Província da Ordem que, ao aceitá-la, seria obrigada 
a fornecer pessoal e apoiá-la com os meios à sua disposição” (NEMBRO, 1957, p. 17). 
148 O aspecto político aqui se refere às atividades de governo ou a toda ação social que tenha como 
alvo interlocutor o governo ou o Estado (CHAUÍ, 2009, p. 367). No caso, ações de governo para a 
civilização dos indígenas no Norte do Brasil. 
149 Quem cuida de toda a OFMCap. Suas atribuições: pode excluir os Guardiões eleitos; remissão da 
pena da privação de voz; tem privilégios e isenções; administra os relatórios dos Padres Visitadores 
(CONSTITUIÇÕES, CC 220;296;308; 315; 318, §1; 325, §1; 328, §1, 1935, p. 324). APÊNDICE A. 
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indígenas por meio dos missionários e, oportunamente, pelo interesse da Província 

de Milão em reativar os seus conventos. 

Entretanto, as circunstâncias históricas da fundação da Missão lombarda 

foram se constituindo em uma outra preferência: por um perfil predominantemente 

indígena no Maranhão. Esta fundação efetivou-se autônoma, inesperada, 

improvisada, cujo “projeto” visava à cristianização indígena no menor espaço de 

tempo, através de formas diferenciadas das atividades tradicionais dos capuchinhos 

no Brasil. Contudo, a Missão (indígena) não foi concebida como um projeto 

unanimemente aceito pelos frades no Maranhão. Muitos deles preferiram rejeitar o 

modelo missional fixo, optando pelo mais tradicional da Ordem Capuchinha, qual o 

das missões populares nas vilas e vilarejos maranhenses. 

Na ponta do fio deste acontecimento está o convite do Governo (federal) 

brasileiro (1891) para o estabelecimento de missões capuchinhas junto aos indígenas 

no Amazonas. Logo que iniciou o trâmite na Itália do processo desta demanda 

brasileira, Fr. Antonino de Reschio, Secretário Geral das Missões,150 tentou 

pessoalmente convencer o Ministro Provincial151 lombardo (em Milão) a aceitar a 

missão indígena no Norte do Brasil. Ele tinha bastante experiência nas atividades 

missionárias entre os índios Guajajara, no Maranhão (na época do Império). Com base 

na sua experiência de missionário, propunha que a Província de Milão aceitasse a 

Prefeitura Apostólica de Pernambuco para fazer dela uma base de apoio para as 

missões junto aos indígenas do Norte do Brasil. 

As intenções precisas da S. Congregação de Propaganda Fide e do Ministro 

Geral (Fr. Bernardo de Andermatt) estavam no sentido de que os lombardos, depois 

de aprenderem a língua, e os costumes dos índios, poderiam partir para o Norte, e lá 

lançarem as bases da catequese indígena, no Amazonas. Ele escolheu a Prefeitura 

Apostólica de Pernambuco, por esta ser a unidade administrativa eclesiástica mais 

próxima geograficamente das futuras missões a serem implantadas no Norte. Em 

função disto, a referida prefeitura passaria a ser uma dependência das missões 

amazônicas, o que gerou uma situação muito delicada entre a Prefeitura Apostólica e 

                                                           

150 Mantém os contatos com as Missões e, geralmente, é um ex-missionário. Nomeado pela Cúria Geral 
da Ordem; faz juramento; e tem voz no Capítulo Geral (CONSTITUIÇÕES, CC 161;176;179, 1935, p. 
312). 
151 É quem deve servir a cada Província e Vice-Província. Administra os candidatos à Ordem; trata da 
demissão dos noviços; de diferir profissões solenes; da votação antecedente à profissão solene; aprova 
os confessores e pregadores; convoca as visitas canônicas (CONSTITUIÇÕES, CC, 
7;22;24;25;123;126; 202;203;218; 234, 1935, p. 324). 
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a Província Capuchinha de Milão. Isto pode ser percebido na leitura da carta de 

resposta do Prefeito Apostólico (Fr. Gaetano de Messina) ao Pe. Provincial de Milão 

[Fr. Giuseppe Rovetta] e seu Definitório,152 datada de 16 de agosto de 1893, em 

Pernambuco. 

Nas condições de produção da referida carta, é possível perceber um jogo de 

interesses políticos,153 referente ao compromisso da Província de Milão em aceitar 

uma missão indígena, ao tempo que ela corroborava a iniciativa particular de Fr. 

Carlos disponibilizar-se para a Diocese do Maranhão. Na sua carta, o Prefeito 

Apostólico manifestava o seu incômodo pela iniciativa pessoal, à revelia do superior 

imediato, na decisão de mudança da região para as operações missionárias. 

No contexto desta divergência, aparentemente de questão de jurisdição e/ou 

de jurisdição interna à Ordem, ainda se deve considerar outro fator, não menos 

importante para a sua compreensão: a descentralização das decisões referentes a 

tudo o que dizia respeito a missões, pela qual passava a Província de Milão naquele 

preciso momento. A Província estava dividida entre as suas necessidades particulares 

de revitalizar os seus conventos e as diretivas missionárias emanadas pela Santa Sé, 

as quais visavam à expansão territorial do catolicismo nas zonas de missão. 

A carta do frei napolitano, Gaetano de Messina, reflete o seu repúdio pela práxis 

de Fr. Carlos. Fr. Gaetano manifestava a sua preocupação com a catequese indígena, 

a qual exigia muita responsabilidade e, principalmente, muito agir ético por parte do 

missionário na sua prática. Todavia, como veremos, as manifestas discordâncias do 

Prefeito Apostólico não foram consideradas pelo Provincial lombardo. 

O sentido primeiro convocado por esta fonte pode causar espanto.  Analisando-

a, é possível que cause certa perplexidade diante do relato do autor, Fr. Gaetano de 

Messina (Província de Nápoles), um homem experiente em missões populares e 

cuidadoso com as práticas de catequese indígena. À época, os missionários, 

sobretudo os capuchinhos, colaboravam com a atividade pastoral das dioceses, que 

                                                           

152 Conselho consultivo e deliberativo, mas que não delibera sobre tudo. Há questões outras que não 
são definidas pelo Definitório (Cuida das Províncias e Custódias). 
153 Em virtude da abrangência de acepções usuais sobre política, esclareço que neste texto o termo 
será tratado na perspectiva de política missionária, das organizações estruturais do conjunto de regras 
da Província capuchinha de São Carlos, em Lombardia, bem como as suas atividades fora da Itália. O 
funcionamento e a estrutura das províncias capuchinhas, e o jogo de interesses nas relações de poder 
entre a Ordem, as Províncias Capuchinhas e as suas Missões. Por exemplo, quais seriam as regras 
que estariam na revitalização da referida província, para aumentar os seus conventos, tendo como base 
o aceite para as missões especiais, como a catequese indígena, no Brasil. A política missionária de 
uma instituição religiosa também é definida pela sua visão, missão, valores e compromissos – no caso, 
com a Santa Sé.  
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eram pouquíssimas. Fr. Gaetano era um desses. Conduzia os trabalhos da Prefeitura 

Apostólica de Pernambuco havia muitos anos, conjugando ação social154 e 

evangelização junto às populações urbanas. Chegou a Pernambuco em 11 de 

setembro de 1841. E as Missões populares, organizadas por ele, deixavam sempre 

um marco de sua passagem: um açude, um cemitério, uma igreja, um orfanato, água 

potável e encanada,155 escolas e outras beneficências.  

 

Foto 7 - Igreja e Convento de Nossa Senhora da Penha, Recife - PE. Lugar de apoio 

aos primeiros missionários lombardos (1892). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nembro (1957). 

                                                           

154  Efetivamente os capuchinhos assumiram a administração de paróquias. Eles não foram chamados 
para as obras de caridades: escolas, creches, hospitais, etc. Fizeram muita obra por necessidade de 
obras sociais. Esta foi uma forma diferenciada de trabalhar com a evangelização, sobretudo os 
napolitanos, que manifestavam mais flexibilidade em tratar com a diversidade, com as dificuldades. 
Este era um aspecto humanitário muito forte, com muita sensibilidade social, associada à vida 
napolitana mais um impulso novo na Igreja. Alude-se aqui às Encíclicas “Immortale Deis” (1885) e 
“Libertas” (1888). 
155 A cidade de Bom Conselho - PE, por mais de um século, serviu-se das encanações de cerâmica 
feitas por Fr. Gaetano. Era amigo do Imperador D. Pedro II. Faleceu em visita pastoral a Montevidéu. 
Zagonel (2001) afirma que Fr. Gaetano fora talvez o maior missionário do Brasil, no século XIX.   



123 

 

Todavia, as dificuldades começavam com as confusões entre o pensar e o agir, 

tanto de quem desejava, quanto de quem realizava o sonho. Os sujeitos envolvidos 

na organização de uma catequese indígena, ou de missões populares, eram homens 

reais, com seus ímpetos temporais, suas índoles e suas têmperas. Construíram suas 

histórias com trabalhos árduos, em nome de uma ideologia e de suas convicções. 

Inesperadamente, em 1893, foi pensada uma Missão dos capuchinhos 

lombardos no Maranhão. Um acontecimento tramado como uma rede de sentidos, 

com os fios, nós e vagas.156 O acontecimento de um interesse político missionário 

velado dos lombardos e dos atos individuais dos missionários capuchinhos, 

determinando a fundação de uma Missão no Maranhão (1894). 

Foi necessário centrar as análises nas condições de produção deste 

documento. Na oportunidade, foi imprescindível buscar as circunstâncias históricas da 

OFMCap, e seus fundamentos; a história eclesiástica; e a história missionária 

capuchinha no Brasil – que é o caso. E, sobre os possíveis interesses, que uma 

instituição religiosa pudesse vir a ter, foi uma surpresa. Analisando seus registros 

internos, não se consegue ler estas instituições em si, pois nos parecem inacessíveis 

ao nosso entendimento. Isto porque, embora os sujeitos e as instituições se 

autodenominem em seus papéis, dentro de suas hierarquias, e de seus fundamentos, 

estes fogem ao controle dos próprios indivíduos e das instituições, nos seus processos 

históricos. 

Em retornar ao fio da carta, coloquei-a no centro semântico desta aventura 

capuchinha, naquilo que se construiu entre contextos e representações. Para a leitura 

desta fonte, pode ser convocado um complexo informativo para conhecimento de sua 

construção, e ulterior compreensão, acerca de uma força propulsora, neste processo 

missionário capuchinho no Maranhão. 

Na verdade, a carta do Prefeito Apostólico de Pernambuco foi produzida em 

caráter de repúdio à atitude de um capuchinho, em particular; denunciava também a 

não habilitação de Fr. Carlos: não conhecia a língua nem os costumes brasileiros. Tal 

atitude foi recebida com surpresa, revelada na carta157 do Bispo do Maranhão (1893), 

                                                           

156 Os procedimentos de leitura documental priorizaram, necessariamente, a noção de discurso 
(PÊCHEUX, 1990), como um sistema, composto de fios, nós e furos, para analisar um corpus 
discursivo. Nesta perspectiva, a pesquisa avançou para além da simples leitura dos textos dos 
documentos, na qual encontramos o lugar das falas, que manifestam as condições de produção do 
discurso. 
157 ANEXO E. 
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Dom Antônio Cândido Alvarenga,158 quando este expressou a sua gratidão pela 

disponibilidade posta por este capuchinho. 

A surpresa do Prefeito Apostólico foi o ápice de todas as tensões acerca da 

vinculação da missão no Amazonas à Prefeitura de Pernambuco.  
                 

Figura 9: Dom Antônio Cândido de Alvarenga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                                       Fonte: Convento do Carmo – São Luís - MA. 

 

2.1 UMA ORDEM REVESTIDA DE APELO: POR UM ACASO  

 

Para compreender melhor as tensões entre o Prefeito Apostólico e os 

lombardos, é necessário considerar que houve uma ordem velada, para que a 

Província de Milão assumisse uma missão indígena no Amazonas. A carta seguinte 

                                                           

158 Dom Antônio Cândido de Alvarenga era paulista. Foi o 19.º Bispo do Maranhão (1878-1900). 
Enfrentou as dificuldades implicadas pela separação da Igreja do Estado, no Brasil. Pacheco (1969, p. 
422) informa que nesta época, a Igreja do Maranhão não tinha um vintém de patrimônio, quer para si, 
quer para o Bispo, quer para o Seminário, achando-se, da noite para o dia, reduzida aos simples 
recursos da Caixa Pia e da Secretaria Eclesiástica, ambos minguadíssimos. Ia a Diocese, dentro em 
breve, presenciar o desaparecimento do Cabido, ao qual faltavam os subsídios que o Governo não 
mais pagava; ia ver também morrer o Seminário, pelo mesmo motivo.  
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escrita pelo Procurador Geral159 da Ordem, Pe. Bruno de Vinay, ao Ministro Provincial 

de Milão, Pe. Giusepe da Rovetta, expressa esta incumbência. Logo depois de ser 

notificado para atender ao apelo do referido Procurador o Provincial de Milão, tratou 

de se interar das providências e condições para tal compromisso. As mobilizações 

levavam para um resultado positivo, para que a Província de Milão aceitasse, embora 

relutante, assumir missões especiais. Neste caso, tratando de organizar uma 

expedição de missionários para o Amazonas. Esta convocação do Procurador da 

Ordem, dirigida ao Ministro Provincial de Milão, merece ser relatada, visto que foi o 

ponto de partida para que fosse efetivamente motivada a futura Missão do Maranhão. 

Assim escreveu o Procurador Geral da Ordem, ao Ministro Provincial de Milão, em 24 

de julho 1891: 

 
Embora os superiores desta província – que tem afirmado repetidamente que 
eles não podem assumir compromissos especiais para as Missões, nos 
animamos de encaminhá-los este apelo, uma vez que têm condições muito 
favoráveis para a Ordem e para missões no Brasil. 
O Governo do Brasil fez calorosos contatos com a  Sua Exc. Mons R.ma. 
Internúncio Apostólico no Rio de Janeiro, e o nosso R.mo Comissário Geral 
da República, para ter uma grande expedição de capuchinhos Missionários 
para ser usado especialmente em uma missão indígena no rio Amazonas, 
declarando-se pronto para entrar em qualquer acordo a nosso favor. 
A Santa Sé reconhece que é o aproveitamento desta oferta é de excepcional 
importância, uma vez que sob condições presentes, abre-lhe o caminho para 
afirmar e provar que Governo na sua influência benéfica ao aumento da nossa 
santa religião e a salvação das almas: mas perder esta oportunidade, talvez 
não teremos outra igual e não poderá mais alcansar o grande bem que agora 
temos a promessa. 
Confiamos que os nossos religiosos da província de Milão, animados como 
eles são, de espírito e amor do Pai Seráfico e do amor pela Santa Sé, não 
vão querer mostrar-se inferiores a esses missionários ilustres na mesma 
província que, em outros tempos, deram prova de um zelo heróico em várias 
missões160 bem mais difíceis. 
Assim, o P.V.M.R. emitirá, logo isso para todos os conventos da província; e 
aqueles que se sentem preparados para definir sobre esta generosa 
empresa, escreva, que V.P.M.R. e V. Exª escolherá entre eles quem irá 
reconhecer o mais adequado, e envie-nos seus nomes, notificando-nos em 
ambas as qualidades físicas e morais de cada um. Que se eles forem em 
número suficiente para atender a missão do Amazonas ou para apoiar uma 
das três prefeituras, iriam desfrutar maiores benefícios em conformidade com 
o Estatuto das Missões. Esperemos que no próximo mês de agosto V.P.M.R. 
nos comunicará o resultado do nosso recurso.161  

                                                           

159 Figura jurídica que representa a OFMCap junto a Santa Sé (Ofício na Cúria). Administrador dos bens 
OG 8/13,1; tem voz ativa no Capítulo geral 124,4 (CONSTITUIÇÕES, 2014, p. 277). 
160 Nembro (1957), na busca por dados sobre a atuação da Província de Milão, em missões especiais, 
concluiu que não há publicação abrangente sobre o trabalho realizado pelos missionários capuchinhos 
lombardos nos séculos anteriores a esta missão; esta foi considerada grande e brilhante, caracterizada 
com particular ênfase em Rezi (Suíça), Congo, Geórgia, a prefeitura do Tibet-Hindustan, Brasil, e em 
outros lugares. 
161 Carta do Procurador Geral da Ordem ao Ministro Provincial de Milão. Datada de 24 de julho de 1891. 
Cf. APCL. Cass. 4, Cart. B, 1. 



126 

 

O relato da carta do Pe. Bruno Vinay desvela primeiramente as circunstâncias 

históricas de tantas supressões que a Província de Milão tinha sofrido no passado. 

Havia uma preocupação com certa repugnância que a Província tinha em assumir 

empenhos especiais de missão. Historicamente, a referida Província capuchinha 

restabeleceu os seus conventos pobres de recursos e de vocações. Estes conventos 

só começaram a ser recuperados a partir 1880. Portanto, fazia-se necessário aceitar 

o convite do Governo brasileiro para assumir tal empenho missionário no Amazonas. 

Por outro lado, percebe-se nesta fonte uma articulação da Igreja Católica, no 

sentido de ampliar seu território no Brasil. Aliás, eram tempos em que o Brasil vivia 

um clima instável, politicamente, atingindo várias esferas, inclusive as eclesiásticas, 

logo que proclamada a República. 

Na rede de sentidos encontrada na carta do Procurador Geral da Ordem, tecida 

de estratégias, resoluções e representações, há presença da falta162 da dimensão 

ética franciscana. Está nas vagas, porque não está dito. Foi dito que os aspirantes a 

missionários no Brasil deveriam ter qualidades físicas, condições individuais de saúde; 

e morais,  vinculadas aos princípios institucionais incorporados pelos indivíduos. 

Contudo, não está dito que cada um elaborasse as suas escolhas pessoais de vida 

missionária considerando as suas mais diversas significações sobre os princípios 

institucionais da Ordem Capuchinha. Neste sentido, é possível perceber um mosaico 

de ações individuais isoladas.163 

 

2.1.1 Calçando as sandálias, portando o crucifixo e o breviário 

 

Seguem os missionários com o protocolo capuchinho para as missões: calçar 

as sandálias, para o caminho da missão; portar o crucifixo e o breviário, instrumentos 

de oração para o trabalho. Haveria uma missão. Mas, antes de traçar o seu caminho, 

algumas providências foram tomadas. Depois do apelo feito e atendido, o próximo 

                                                           

162 É o que não está dito. E nesta perspectiva a falta se manifesta, neste discurso, como as vagas de 
“uma rede e como tal representaria o todo; só que este todo comporta em si o não-todo, esse sistema 
abre lugar para o não-sistêmico, o não-representável” (INDURSKY; FERREIRA, 2007, p. 20). 
163 Elias (1993, p. 16) explica que, em história, a descrição das fraquezas e talentos individuais é um 
trabalho frutífero e até mesmo indispensável. Entretanto, diz o autor, é evidente que algo mais acontece 
nesse contexto, além da emergência fortuita desses atos individuais. Há expressões contextuais que 
causam mudanças na forma da dominação política, que é uma mudança estrutural, como um todo, 
sobretudo na sociedade ocidental.  
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passo foi portar o crucifixo164 e apresentá-lo ao Prefeito Apostólico de Pernambuco, 

Fr. Gaetano da Messina, ainda em exercício, através da carta do Ministro provincial, 

enviada de Bergamo, em 22 de setembro de 1891: 

 
O Senhor não pode imaginar o santo entusiasmo que despertou no coração 
de todos os Religiosos desta Província de São Carlos em Lombardia, o apelo 
feito pelo Supremo Moderador da nossa Ordem, quando se dignou a dirigir-
se à mesma para convidar a assumir o difícil compromisso de abrir e fundar 
uma nova missão no Amazonas, e com qual enlevo muitíssimos tenham dado 
o seu nome para serem incluidos, pessoalmente na grande e santa empresa.  
Os Superiores desta Província, também eles animados por ardentíssimo zelo 
para o bem daquelas almas, e, para aderir aos desejos e ao convite do 
Reverendíssimo Pe. Geral, embora entendendo muito bem quais gravíssimos 
sacrifícios exigissem [a Missão] assumindo o ardente desejo de seus filhos, 
não hesitaram um instante em aderir à proposta. Fr. Giusepe da Rovetta. 
Ministro Provincial.165 

 
Os “gravíssimos sacrifícios” a que o Ministro Provincial alude na sua carta 

referem-se ao fato de que a metade dos religiosos da Província colocou-se à 

disposição na lista de aspirantes a missionários. Isto seria ótimo para a Província 

recuperar os seus conventos, porém, parecia constrangedor para a Prefeitura de 

Pernambuco porque, ao tempo que os Superiores colocavam em primeiro plano a 

fundação da catequese no Amazonas, também estudavam uma forma de se 

apropriarem do comando dos missionários anciãos de Pernambuco, de acordo com a 

menção já no conteúdo do apelo do Fr. Bruno de Vinay. 

A intenção foi incumbir a Província de Milão a tomar conta da antiga Prefeitura 

de Pernambuco que definhava por falta de pessoal. O objetivo desta incumbência era 

duplo: formar novos missionários a partir do contato com frades mais velhos e antigos 

na Prefeitura de Pernambuco; e prosseguir com a aplicação do Estatuto das Missões, 

que aprovou, em princípio, a passagem das antigas missões, quase que avulsas,166 

sob a tutela das províncias individuais. 

Em setembro de 1891, o procurador ocupava o cargo interino na ausência do 

Ministro Geral da Ordem. Na oportunidade, enviou a Milão o Secretário das Missões, 

o ex-missionário Fr. Antonino de Reschio, para estabelecer os acordos necessários 

com os superiores da província. O propósito da viagem foi induzir a Província de Milão 

                                                           

164 Portar o crucifixo é uma metáfora utilizada para dizer o sacrifício imposto ao Prefeito Apostólico, em 
ter que se submeter ao domínio de uma Província Capuchinha, hierarquicamente subalterna à 
Prefeitura Apostólica, por esta ser uma circunscrição eclesiástica, não de uma ordem religiosa. 
165 Cf. APC. Cass. 4, Cart. B, 1. Vialle Piave - Milão. 
166 Eram as missões na época do Segundo Império, sob o arbítrio do Procurador-Geral das Missões. 
Não tinham identidade de província capuchinha. Saíam para as missões com apenas uma autorização 
dos seus superiores. 
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a aceitar a missão do Amazonas.167 O Secretário das Missões reuniu-se então com o 

Definidor provincial e, depois de haver ponderado os vários aspectos da nova proposta 

de Pernambuco, que deveria ser o ponto de apoio da futura missão no Amazonas, 

achou conveniente concordar com várias especificações. Contudo, a proposta seria 

submetida aos Superiores Maiores para uma decisão final. 

As especificações foram assim concebidas:  

 
1) O governo do Brasil tem que dar à missão o seu apoio moral e material, de 
acordo com as promessas feitas; 2) Também permitem aos missionários a 
construção de conventos e igrejas, aceitando candidatos à Ordem, abrir 
escolas e faculdades, sem quaisquer restrições de compromisso; 3) Que o 
Ministro Geral obtenha da Santa Sé as faculdades necessárias e folhetos 
relacionados para que os missionários possam abrir conventos e noviciados, 
sem nenhuma obrigação de manter constantemente o número de religiosos, 
que é prescrito pelo direito canônico; 4) Logo que os primeiros missionários 
aprenderem a língua e conhecerem as necessidades da missão e os usos e 
costumes dos indígenas, podem desvincular-se de qualquer dependência dos 
missionários que já estão na Prefeitura de Pernambuco.168  

 

O Procurador Geral repassou estas recomendações a Fr. Antonino de Reschio, 

acerca da participação da Província de Milão na missão do Amazonas, mas com uma 

alteração: incluía também a entrega da Prefeitura Apostólica de Pernambuco aos 

lombardos.  

 
Para a missão de Pernambuco e do Amazonas entregue à Província de São 
Carlos. 
Frei Bruno de Vinci, Procurador e Comissário Geral da Ordem dos F.M. 
Capuchinhos, humildemente beijando o Pé de tua Santidade, expõe que o 
Definitório Geral da Ordem entregou à Província de São Carlos ou de Milão a 
antiga Prefeitura de Pernambuco no Brasil e a ser formada Missão entre os 
índios do rio Amazonas.169 

 
Talvez essa situação tenha levado o Secretário Geral das Missões a percorrer 

as instâncias da Província de Milão para convencê-los a aceitar a dita Prefeitura. Mas, 

foi um ato audacioso articular uma chegada dos missionários lombardos à Prefeitura 

de Pernambuco para verificarem como os antigos missionários se organizavam, e 

depois subordiná-los à dependência da Província de Milão. Nestas intenções dos 

lombardos há os primeiros indícios do desejo por autonomia e liberdade de ação. 

                                                           

167 Decreto da Missão de Pernambuco e do Amazonas entregue à Província de São Carlos, em 
Lombardia (ANALECTA ORDINIS MINORUM CAPUCCINORUM. VOL. VIII, 1892, 112, 114-115). A 
missão de Pernambuco referia-se ao ponto de partida e de apoio, passaria a ser dado pela Prefeitura 
de Pernambuco. ANEXO D. 
168 Cf. AVPMP, A, II, 1, 1d. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
169 Carta do Secretário Geral das Missões, na qual justifica a necessidade e providências da Missão 
no Amazonas.  
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Após a celebração das decisões acerca da missão no Amazonas, e do 

estabelecimento dos missionários em Pernambuco, a próxima preocupação girava em 

torno do futuro superior da missão. Ainda não havia. Naquele primeiro momento de 

adaptações, o superior dos lombardos deveria ser o Prefeito Apostólico (Gaetano de 

Messina). Isto porque os missionários que partiriam da Itália eram muito jovens, não 

conheciam a língua nem os costumes brasileiros. Seria mais conveniente, por 

enquanto, manter o atual superior de Pernambuco, para dar estabilidade à missão. Na 

prática, o Prefeito Apostólico (apesar de não ser um lombardo; mas um napolitano) 

deveria considerar-se como pertencente à Província de Milão, visto que a Prefeitura 

fora entregue a esta província capuchinha. Orientados pelo Decreto,170 todos os 

missionários anciãos da Prefeitura Apostólica de Pernambuco deveriam, 

automaticamente, pertencer a esta província capuchinha. 

O Procurador sabia que a escolha do superior dos lombardos, em Pernambuco, 

seria uma grande dificuldade. Portanto, tratou de informar esta preocupação ao 

Provincial de Milão, através do Secretário das Missões, encaminhando um 

memorando, com instruções sobre encorajar os superiores na aceitação do encargo 

da missão, e propor como superior ad nutum171 o Prefeito. Mas, obrigava-o, enquanto 

fosse superior, considerar-se na prática pertencente à Província de Milão. 

O Prefeito Apostólico Gaetano de Messina tinha feito um grande trabalho de 

evangelização em Recife. Ali não se fazia mais a catequese dos índios, uma vez que, 

segundo o Prefeito, não existiam mais índios pagãos. De consequência, a presença  

dos lombardos em Recife com esta finalidade era desnecessária. Era igualmente inútil 

que viessem ali para conhecerem os costumes dos índios pagãos que deveriam ser 

catequizados. Além disso, o método missionário dos antigos capuchinhos de Recife 

observava a tradição missionária, as missões populares. Nesta oportunidade, vale 

ressaltar que as influências regionais de origem desses frades anciãos da Prefeitura 

Apostólica de Pernambuco – o Sul da Itália – tenham sido determinantes para um 

trabalho mais humanitário, mais afetuoso, mais consciente da diversidade naquela 

                                                           

170 Decreto da Missão de Pernambuco e do Amazonas entregue à Província de São Carlos, em 
Lombardia (ANALECTA ORDINIS MINORUM CAPUCCINORUM. VOL. VIII, 1892, 112, 114-115). A 
missão de Pernambuco referia-se ao ponto de partida e de apoio, passaria a ser dado pela Prefeitura 
de Pernambuco. ANEXO D. 
171 Ato possível de ser revogado, ou seja, o Prefeito Apostólico ficaria no cargo somente até os frades 
de Milão se apropriarem da Prefeitura, acerca da administração missionária, para depois a Província 
de Milão revogar o referido cargo de Superior do Fr. Gaetano de Messina. 
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realidade do campo missionário. Enfim, os missionários mais antigos172 de 

Pernambuco já tinham muita experiência naquela localidade, não sentindo a mínima 

vontade de se submeterem aos lombardos, que já insinuavam não se submeterem a 

outros que não fossem lombardos. 

Para legitimar o pertecimento da Prefeitura Apostólica de Pernambuco à 

Província de Milão, o Procurador da Ordem definiu as principais questões, com vista 

à formulação de um Decreto173 para submetê-lo à aprovação da Santa Sé, em 12 de 

janeiro de 1892.  Na sua essência, o Decreto foi concebido considerando que: 

 
1) Definitório geral confia a antiga prefeitura de Pernambuco, brasileira para 
a Província monástica de S. Carlos; 2) também atribui à mesma Província o 
novo estabelecimento da missão entre os índios do rio Amazonas; 3) Pede a 
Santa Sé que em tais missões podem ser observados a Constituição 
Apostólica Romana Pontífice e o Estatuto das Missões Capuchinhas, 
aprovado pela S. Congregação de Propaganda Fide, igualmente acordado 
pelo ministro provincial. 

 
Com a aprovação da Santa Sé e o pleno acordo entre os superiores da Ordem 

(Ministro Geral e Ministro Provincial), o novo campo missionário estava definido 

jurídica e territorialmente. Portanto, era possível dar início à organização das 

expedições de missionários. 

Esta instrução trouxe consequências para as missões capuchinhas no Brasil, 

por este Decreto. Iniciou-se uma normatização, ainda que restrita a uma situação em 

especial, que eram as missões do Amazonas e de Pernambuco, direcionando-se para 

a aprovação definitiva do Estatuto das Missões em 17 de julho de 1893 (aprovado 

provisoriamente em 25 de julho de 1887). 

Quanto à política organizacional dessas missões, a inovação174 trazida pelo 

Estatuto foi mais sistemática. A fundamental novidade neste documento era abolição 

                                                           

172 Os capuchinhos da Prefeitura Apostólica de Pernambuco não eram lombardos. Eles eram do Sul da 
Itália, cuja mentalidade era enraizada na agricultura, pois estudar tornava-se luxo, pelas dificuldades 
de saírem dos campos para os estudos. O afeto pela terra estendia-se aos afetos pela família e amigos. 
Eram depreciativamente chamados de Terrone, porque camponeses. Compreende-se, portanto, a 
diferença na práxis missionária com relação aos capuchinhos da Lombardia. Isso deve justificar um 
trabalho diferente entre os frades do Sul italiano nas atividades missionárias no Norte e Nordeste do 
Brasil. 
173 Decreto da Missão de Pernambuco e do Amazonas entregue à Província de São Carlos, em 
Lombardia (ANALECTA ORDINIS MINORUM CAPUCCINORUM. VOL. VIII, 1892, 112, 114-115). A 
missão de Pernambuco referia-se ao ponto de partida e de apoio, passaria a ser dado pela Prefeitura 
de Pernambuco. ANEXO D. 
174 Estas missões, não sendo em sentido estrito, foram excluídas da jurisdição da S. Congregação de 
Propaganda Fide, passando para a Sagrada Congregação dos Assuntos Eclesiásticos Extraordinários. 
Além disso, na falta de seu próprio território, deixaram de ser reguladas sob a lei missionária comum, 
com a eleição de um superior "ad nutum S. Sedis". Mas, com a aplicação integral da lei missionária, a 
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da plena responsabilidade do Ministro Geral, e o estabelecimento de missões 

vinculadas diretamente às Províncias da Ordem. As consequências dessas 

recomendações para as missões no Brasil estão no critério organizativo do Estatuto 

das Missões. Por consequência disto, a Ordem não assume compromissos diretos 

com as missões. Isto abria espaço para dispersões. Uma delas foi deixar a critério da 

Província de Milão deliberar sobre as atividades apostólicas da Prefeitura de 

Pernambuco. 

Se, por um lado, com este procedimento abria-se a possibilidade de que um 

jovem (embora sem experiência) pudesse ser nomeado superior da missão (do 

Amazonas), por outro, esta e outras decisões alimentaram e aumentaram ainda mais 

as divergências entre os frades que já estavam atuando no Brasil e os recém-

chegados da Lombardia. Tal situação gerava uma incongruência jurídica, uma vez que 

a Prefeitura Apostólica era uma jurisdição eclesiástica, não a extensão de uma 

Província capuchinha, apesar da inovação do Estatuto das Missões. 

A repercussão desta resolução da Província de Milão, com aprovação da 

Ordem, mobilizou o Prefeito Apostólico a escrever para o Ministro Geral. Na sua carta 

de 12/10/1891, o Prefeito Apostólico dizia que o Procurador Geral lhe escrevera 

comunicando-lhe que seria a Província de Milão quem assumiria a missão de 

Pernambuco. Para isto, estariam sendo enviados 4 frades sacerdotes e 2 irmãos 

leigos. Um dos sacerdotes seria o superior. No excerto da carta escrita ao Secretário 

das Missões (Fr. Antonino de Reschio), o Prefeito expressa o seu ressentimento e 

desapontamento acerca da indesejada incorporação daquela prefeitura pela Província 

de Milão: 

Creia-me nunca teria pensado receber um golpe tão rude e tão inesperado 
justamente quando julgava ser socorrido no empenho de continuar com honra 
a dirigir a missão que me fora confiada.175  

 
O Prefeito Apostólico sentiu-se enganado pelos superiores da Província 

milanesa. Era bem verdade que necessitava de missionários para as atividades 

pastorais nas comunidades de Recife, mas incorporados à prefeitura e engajados nas 

atividades que eram já desenvolvidas ali. Os lombardos, por sua vez, não queriam 

saber deste tipo de atividade. A razão de saírem em missão foi justamente a 

                                                           

Ordem tinha como superior Ordinário o moderador da província monástica, onde a missão foi confiada, 
e um local superior regular, regente de fato a missão (NEMBRO, 1957, p. 25). 
175 Carta do Prefeito Apostólico Gaetano de Messina ao Secretário das Missões (21/11/1891). Cf. AGO 
H 67 III, Litterae Ord. Sup. A (1891-1896), 12.  
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catequese indígena. Queriam a todo o custo resolver logo esta questão, apesar da 

inexperiência e de nenhum contato com indígenas. Queriam uma aventura. Dentre 

eles, quem mais desejava a missão indígena era mais precisamente o Fr. Carlos. 

Em resposta, o Secretário das Missões posicionou-se na seguinte expressão: 
 

Desgosta-me, que V.P. e os outros Padres se sintam embaraçados pelo fato 
que nem eu nem outros suspeitávamos, já que o Estatuto das Missões diz 
claramente qual deve ser a organização daquelas confiadas às Províncias. 
Por isso, confiando essa missão à Província de Milão não se fez injúria nem 
desonra a alguém. Além do mais só o senhor deve saber, que os Superiores 
da Província de Milão eram muito mal prevenidos contra todos os 
missionários daí; e este era o maior obstáculo para aceitar a missão, e 
aceitando-a puseram a condição, que os Padres milaneses não fossem 
misturados com os outros. Para dizer-lhe a verdade, não dei esta fé, que o 
Governo brasileiro pedia missionários para uma missão na Amazônia, 
acreditei que isto fosse uma mistificação. Contudo foi feito apelo a algumas 
Províncias, pensando, e isto é verdade, e realizando-se assegurar a 
existência da missão do Pernambuco, porque os novos missionários 
residindo em Pernambuco, vos será um pessoal que prestará serviço; ou não 
é verdade, e a missão da Amazônia não se realizando, a força mesma dos 
acontecimentos, constrangerá os milaneses a exercitar o seu ministério em 
Pernambuco. Se nisto houve erro, não é culpa minha, nem dos outros da 
Cúria.176  
 

Havia aí um impasse. O que mais indignava o Fr. Gaetano de Messina, e os 

outros missionários da prefeitura, além dessa incorporação indesejada, era o fato de 

que os missionários lombardos deveriam seguir somente as orientações da província-

mãe, ou seja, a Província de Milão. 

Com efeito, a carta com as determinações do Superior Geral ordenava que o 

Provincial e seu Definitório orientassem os missionários a que mantivessem: 
 

quanto é possível a observância e os bons usos da Província-mãe; e a fim de 
que desde o princípio possam adaptar tal observância à nova situação, o 
Provincial e o seu Definitório pediram que durante o tempo de tirocínio 
residam todos juntos na Colônia Isabel, sob a direção de um superior interno 
escolhido do mesmo Provincial, e a medida que forem se habilitando, poderão 
empenhar-se nos serviços da colônia em ajuda do seu diretor, e a pedido do 
Prefeito, acompanhar os missionários nas missões populares, e nunca 
deverão ser mandados sozinhos.177  

 

Conclusão, os missionários veteranos de Pernambuco ficaram irritados, e a 

reação foi manifestada por correspondências enviadas aos Superiores de Roma. 

Efetivamente, a convenção dos capuchinhos lombardos foi duramente criticada pelo 

próprio Secretário Geral das Missões. 

                                                           

176 Carta do Secretário das Missões ao Prefeito Apostólico – em 16 de dezembro de 1891; Cf. AGO H 
67 III, Litterae Ord. Sup. A (1891-1896), 12. Arquivo Geral da Ordem. Roma. 
177 Carta do Ministro Geral ao Prefeito Apostólico, em 12 de novembro de 1891; in AGO H 67 Acta Ord. 
Sectio II (1848-1899), 6. Arquivo Geral da Ordem. Roma. 
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Fr. Gaetano de Messina escreveu ao Fr. Antonino de Reschio nos seguintes 

termos: 
 

De fato, não se lê no Estatuto que confiando a uma Província qualquer missão 
se obriguem os velhos missionários, já de tanto tempo nela existentes, a 
considerar-se temporariamente como membros da mesma Província, 
esposar, adotar e praticar desta, usos e os costumes. Ao contrário se lê que 
cada missionário, sacerdote ou leigo, escreva uma vez ao ano ao menos ao 
próprio Provincial e conservar a união com a província mãe. Os quereriam 
talvez agregar a uma província, da qual nunca conhecemos, e que não nos 
conhece e adotar usos, costumes que ignoramos absolutamente? Disto 
resulta, Rev.mo Padre, a manifestação de um preconceito odioso contra nós 
pobres missionários, que consumimos a vida e a saúde nos labores, antes 
contra a Missão, da qual os usos e costumes são julgados fora da boa 
estrada.178  

 
Contrariamente a história narrada nos manuais da OFMCap (ANNALI 

FRANCESCANNI), o “convite” e o consequente “harmonioso” aceite dos missionários 

à sua incorporação pela Província milanesa escondia, nas palavras de Fr. Gaetano, 

“um preconceito odioso” cujos “usos e costumes são julgados fora da boa estrada” por 

uma província que nunca tinham conhecido. Na verdade, sacrificavam-se os 

interesses locais pelos interesses globais da Ordem. Em outras palavras, através da 

incorporação da Prefeitura de Pernambuco, redimensionando a práxis missionária das 

missões populares e urbanas para a missão indígena, a Ordem via a possibilidade de 

uma espécie de “refundação” da Província milanesa na expansão territorial que a 

missão significava. 

Os missionários mais experientes expressavam um forte desapontamento, face 

à orientação missionária capitaneada, agora, pela Província milanesa e pelos jovens 

missionários enviados. Não se trata de um conflito meramente geracional entre os 

velhos missionários e os jovens que chegavam, mas no âmago da questão estava a 

decisão tomada que desafinava com a tradicional práxis capuchinha. Mais ainda, 

fazia-se uma reorientação desta mesma práxis desconsiderando a comprovada 

experiência dos missionários locais. Estes frades anciãos consideravam uma afronta 

de esta “decisão que era uma expulsão absoluta porque a província a qual seria 

confiada a missão teria exigido a posse de tudo e de todos, e não sem razão 

considerando-se senhora do Campo”.179 

                                                           

178 Carta de 20 de janeiro de 1892, dirigida ao Provincial de Milão; in AGO H 67 Litterae Ord. Sup. A 
(1891-1896), 20. Arquivo Geral da Ordem. Roma. 
179 Carta do Prefeito Apostólico Gaetano de Messina ao Secretário das Missões (21/11/1891). Cf. AGO 
H 67 III, Litterae Ord. Sup. A (1891-1896),10. Arquivo Geral da Ordem. Roma. 
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O que era uma divergência de decisão de governo e de ação pastoral 

rapidamente evoluiu para divergências pessoais entre os frades, o “nós” e o “eles”. 

Como não poderia deixar de ser, as divergências também afetaram o objetivo central 

da existência da Missão dos capuchinhos no Norte do Brasil: deveriam cristianizar ou 

civilizar. Colocava-se em xeque o sentido mesmo da existência e da organização da 

Missão no Amazonas. Mas tudo ainda era uma incógnita. A única certeza era a vinda 

desses missionários milaneses, que embora chegassem envoltos nessa trama de 

conflitos e divergências, de deslumbres e decepções, ainda assim foram muito bem 

recebidos pela humildade dos missionários anciãos de Pernambuco. 

Mas o inesperado aconteceu. Diferentes circunstâncias, e digamos inevitáveis, 

mudaram radicalmente este primeiro plano. Foram impensadas para configurar uma 

nova entidade missionária, que desse frutos em outros lugares. A primeira dessas 

circunstâncias surgiu no horizonte, quando ainda entravam em andamento as 

discussões entre Roma e Milão. Em 23 de novembro de 1891, o presidente do Brasil, 

Manuel Deodoro da Fonseca, renunciou ao governo. Floriano Peixoto assumiu em seu 

lugar, e o projeto de cristianização dos índios no Amazonas foi esquecido, bem como 

as promessas de ajuda finaceira. 

De Roma, a repercussão da mudança de intenções do governo brasileiro 

provocou uma ação de “reajuste” do plano missionário capuchinho. Nembro (1957) 

lembra que o Ministro Geral e o Ministro Provincial escreveram ao Prefeito Apostólico 

de Pernambuco instando-lhe a entrar em acordo com o bispo de Belém,180 o qual tinha 

sob sua jurisdição a inteira bacia Amazônica. Ao mesmo tempo, a abrupta notícia 

provocou igual reação por parte do Provincial e da Província milanesa. Ambos, 

Ministro Geral e Provincial de Milão concordaram que a Província arcaria com todas 

as despesas para a instalação e o desenvolvimento da Missão no Amazonas, pois   

 
se a ajuda dos governos – escreveu, entre outras coisas, ao Ministro Geral – 
deve ser uma condição sine qua non para a evangelização dos infiéis, a Igreja 
Católica nunca seria estabelecida, nem a fé pode se espalhar por todo o 
mundo.181  
 

                                                           

180 Estes contatos entre o Prefeito Apostólico de Pernambuco e o bispo de Belém aconteceram em 
janeiro de 1892; nesse mesmo ano, o Papa Leão XIII, com a bula Ad Universas orbis, desmembrava 
de Belém a nova diocese de Manaus e da Amazônia, nomeando o seu primeiro Bispo Mons. José 
Lourenço da Costa Aguiar. 
181 Carta do Ministro Geral ao Provincial de Milão. Data de 25 de fevereiro de 1892. Cf. AGMC, H 67, 
Comm. Ord. A, 26. Roma. 
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Àquela altura, ainda não estava fechada a questão em torno da submissão dos 

missionários da Prefeitura de Pernambuco à Província de Milão. Mas, havia um 

Decreto que legitimava esta vinculação. Isto animaria a Província a arcar com todas 

as despesas de envio dos missionários capuchinhos. Além disso, o Governo brasileiro 

já cogitava a catequese laica, orientando-se pelas ideias positivistas e pela 

maçonaria.182 

 

2.2 A CAMINHO DO AMAZONAS (1892), COM APOIO EM PERNAMBUCO 

 

Ao tempo que acontecia a aprovação da Santa Sé e o acordo total entre os 

Superiores da Ordem e da Província da Lombardia, o novo campo de missão (em 

Pernambuco) foi definido legal e territorialmente. Deu-se o início das primeiras 

expedições, satisfazendo o pedido do Governo brasileiro, mesmo sem garantias de ir 

avante o projeto de catequese indígena. 

Ainda assim, logo (1892) foram enviados da Europa, por uma disposição 

pessoal, conforme relata Beneditinos (1999, p. 6), “[...] numerosos frades, estimulados 

pelos superiores e mestres [...] para a longínqua Amazônia”. Os capuchinhos não se 

preocupavam com as dificuldades de acesso ao Amazonas (aliás, nem tinham 

consciência do que seria), que eram inúmeras, mas com determinação colocavam-se 

dispostos às atividades missionárias. Foram escolhidos pelo Definitório provincial, no 

dia 14 de outubro de 1891, os seis primeiros missionários lombardos: Fr. Vito de 

Martinengo de Peveranza (Varese - *1859   1893); Fr. Mansueto de Peveranza 

(Varese - *1857  1937); Fr. Samuel de Seregno (Milão - *1858 1896); Fr. Emiliano 

de Goglione (Brescia - *1855 1892); Fr. Paulo de Trescorre (Bergamo - *1858 1934); 

Fr. Daniel de Clusone (Milão - *1876 1924). 

Nembro (1957) informa que, antes de irem em missão para o Brasil, a Província 

de Milão queria enviá-los a Ímola, para que fossem iniciados na língua e nos costumes 

do Brasil. O mestre seria o Fr. Fidelis de Fognano, que por 18 anos fora diretor da 

Colônia Isabel, em Pernambuco. Mas, os Superiores de Roma não permitiram e 

queriam que os missionários frequentassem o recém-criado curso para missionários 

no Colégio Internacional da Ordem em Roma (trata-se de um curso destinado à 

                                                           

182 Sobre esta questão, veja-se em LACERDA DE ALMEIDA, no seu livro A Egreja e o Estado. Suas 
relações no direito brasileiro (1924). O autor argumenta que estas manobras do Governo de 
proporcionar a catequese laica cresciam ao passo que as ideias positivistas se avolumavam no País. 
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formação de missionários que seriam enviados a todas as partes do mundo). Havia, 

contudo, a possibilidade de uma formação específica para o Brasil, pois ali estava 

como mestre um antigo missionário do Brasil. 

Fr. Vitor de Martinengo, missionário da primeira expedição, escreveu a Fr. 

Carlos de San Martino, dentre outras coisas, sobre a preparação que iriam ter naquele 

Colégio Internacional. A carta escrita de Roma, em 29 de novembro de 1891, relata o 

seguinte: 

 
Em Roma, teremos de parar por alguns meses, ou seja, até o mês de março, 
para aprender a língua e esperar uma melhor época para a navegação e 
clima. O professor que lenciona a língua portuguesa é um certo padre Luigi 
da Província de Nápoles, que voltou do Brasil há cinco anos, onde viveu 23 
anos, a maior parte dos quais na evangelização dos nativos, que entre os 
quais dizem que se pode fazer muito bem. Ele deu um panfleto impresso pela 
primeira vez em Português e, em seguida, em italiano. 
Este frei Luigi é um bom homem, de caráter pacífico. O que de bom grado 
deixou o convento de sua Província, onde foi tutor para vir e dar aulas para 
nós, considerando-se afortunado de ser capaz de continuar a sua missão 
para o benefício dos indígenas pobres do Brasil. 
Então, nós nunca temos que nos deparar no temor, e, portanto, todos felizes 
fazemos muita risada. A alma do lazer é o P. Samuel. Fr. Vitor de 
Martinengo.183 
 

O Brasil seria apresentado segundo o filtro deste experiente missionário. Da 

sua visão de mundo, das suas experiências pessoais. Os novos missionários 

concebiam o Brasil, formando uma prévia composição dos costumes e hábitos dos 

indígenas, mas sem uma experiência pessoal. Teriam um Brasil “de papel” não um 

Brasil real. 

Mais tarde, a Missão Capuchinha Lombarda iria marcar presença em várias 

localidades maranhenses, sobretudo nas aldeias indígenas, com extensão aos 

Estados do Pará, Amazonas, Piauí e Ceará (finais do Século XIX e início do Século 

XX). 

Os missionários permaneceram no Colégio Internacional da Ordem até 1.º de 

abril de 1892, tendo sido estabelecida a partida de Gênova para o dia 3 do corrente 

mês, com a devida autorização do Pontífice. Mas, só partiram em 10 de abril e 

chegaram ao porto de Recife no próximo dia 24.184 

 

                                                           

183 Carta de Fr. Vitor de Martinengo ao Fr. Carlos de San Martino. Roma, 29 de novembro de 1891.  Cf. 
Arquivo Provincial – A / II / 1 / 1e. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
184 Nembro (1957, p. 28) relata que os missionários iriam embarcar de Gênova, no navio Sudamérica; 
mas este voltou de sua última viagem com casos de febre amarela, sendo colocado em quarentena. 
Então eles tomaram seus lugares em outro navio, La Veloce, que partiu de Gênova.  
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2.3 OS CAPUCHINHOS LOMBARDOS EM PERNAMBUCO 

 

Os capuchinhos de Milão chegaram a Recife, em 24 de abril de 1892, e foram 

acolhidos com demonstração de simpatia. O Prefeito Gaetano de Messina 

apresentava logo o Fr. Celestino da Pedávoli.185 

Na Prefeitura Apostólica de Pernambuco, os capuchinhos lombardos deveriam 

habilitar-se para serem encaminhados à Amazônia, e ali desenvolverem a catequese 

entre os indígenas. Embora tivessem feito um curso missiológico em Roma, 

deveriam ainda desenvolver habilidades in loco: a fluência da língua portuguesa, 

o maior conhecimento dos costumes locais e sobre o trabalho com indígenas. Para 

os frades anciãos, de Pernambuco, esta era uma atividade de muita especialidade, 

razão pela qual não deveriam apressar-se a entrarem na vida e na cultura particular 

dos indígenas. Mas, com o passar dos dias, a inicial e prudente prática gerou atrito 

entre o Prefeito Apostólico, Fr. Carlos e os capuchinhos lombardos. Ademais, a 

estratégia do Provincial de Milão e seu Definitório, para a incorporação da 

Prefeitura Apostólica de Pernambuco à Província Lombarda, gerou dificuldades 

relacionais na Ordem, causando estranhamentos entre as Províncias responsáveis 

pelas missões no Norte e Nordeste do Brasil. Foram geradas muitas incompreensões, 

apesar de um mínimo de harmonia que já começava a se estabelecer em 

Pernambuco. 

 

2.3.1 Fr. Carlos de San Martino Olearo – Milão  

 

Fr. Carlos haveria de se colocar à disposição para esta missão no Amazonas, 

após tomar conhecimento da vinculação da Prefeitura Apostólica à Província de Milão.  

Os missionários da primeira expedição eram seus ex-alunos nos estudos da Província. 

Tinha sido professor de Teologia Dogmática no Seminário da Província de Milão e foi 

eleito para o cargo de Definidor Provincial, vindo a renunciar a tudo isto para ser 

missionário entre os indígenas no Brasil. 

                                                           

185 Este missionário trabalhou na catequese indígena e nas missões populares no Nordeste brasileiro 
no período de 1871 a 1910. É autor de vários artigos sobre polêmicas com os protestantes.  
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Fr. Carlos, cujo nome de batismo era Pascoal Francesco Roveda, nasceu em 

Vaianello di San Martino Olearo, nos arredores de Milão, aos 11 dias de abril de 1852. 

Os seus pais se chamavam Pietro Lorenzo e Carolina Vittadini.186 
 

Foto 8 - Fr. Carlos de San Martino Olearo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fonte: Iseo (1925). 

 

A formação prévia de Fr. Carlos foi teológica, no Seminário Arquidiocesano de 

Milão. Depois decidiu entrar para a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Vestiu 

o hábito capuchinho no dia 25 de janeiro de 1873, no convento de Santíssima 

Anunciada, atualmente no município de Congo (Brescia na Valcamonica – Valle 

Camonica, um vale dos Alpes centrais na Lombardia oriental). O nome recebido na 

ocasião fora Carlo di Vigliano. A primeira profissão foi em 1874. No ano seguinte, foi 

destinado ao convento de Albino (Bergamo), como clérigo estudante. A profissão 

solene aconteceu em 1878, sendo também confirmado como professor, no mesmo 

convento. Em 1880, foi nomeado diretor de estudo. Foi Definidor Provincial, por dois 

                                                           

186 Dados obtidos no livro do centenário da Missão do Maranhão (GIANELLINI, 1993).  
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triênios. Quando partiu para o Brasil, exercia os cargos de diretor de estudantes e de 

vigário conventual da fraternidade de Bergamo. 

Na Província de Milão, Fr. Carlos era a expressão de um religioso com sólida 

cultura teológica, lúcido, dinâmico, com muita habilidade de planejamento e 

organização. Talvez, em função deste ímpeto empreendedor, não partiu na primeira 

expedição. Preferiu esperar para tomar ciência dos trâmites da missão no Amazonas. 

Com vocação missionária, Fr. Carlos resolveu esperar para o envio ao Brasil. 

Não veio com os primeiros frades, porque ficou pelo Provincial, uma vez que assumira 

muitos compromissos na Província, e a sua partida para o Brasil, sem deixar 

reposição, era um grave empecilho. 

Fr. Carlos não desistiu de ser enviado ao Brasil. Em função disto, ele pediu a 

sua renúncia do cargo de Definidor provincial, por escrito, para o Ministro Geral. 

Julgava necessária esta renúncia imediatamente, uma vez que, no início do ano 

escolar 1891-1892, seria reconfirmada a sua atividade. Com receio de perder a 

oportunidade de sair em missão, tratou de enviar uma carta ao Secretário das 

Missões, para se inteirar das providências. 

Fr. Carlos, eleito Definidor Provincial, apresentou sua renúncia, em Milão, no 

dia 22 de março de 1891, apresentando um excerto de carta do Ministro Geral 

Bernardo de Andermatt:  
 

Muito Reverendo Padre, só hoje eu recebo parecer de Roma, e é o seguinte”: 
Roma dia 21 março de 1891 / “M. R. P. Carlos para renunciar o seu cargo de 
Provincial Definidor, preciso de sua demissão formal, por escrito, o mais 
rapidamente possível". / Fr. Bernardo da Andermatt. Min. Gen. Cap.187  

 

A renúncia de cargo tão importante nos revela a personalidade decidida e 

forte de Fr. Carlos. Esta mesma personalidade forte se manifesta nos momentos de 

grande decisão da sua vida apostólica: na sua saída do porto de Gênova, na 

chegada a Pernambuco e na decisão individual de fundar uma missão junto aos 

índios do Maranhão no vale do rio Corda. Abraçou a prática missionária apenas com 

conhecimentos teóricos e sem a mínima experiência prática. Mas, de resto, isto não 

desafinava com o geral dos demais missionários da Ordem. Partiam para as suas 

missões movidos pela urgência das necessidades pastorais e sem a necessária 

experiência ou conhecimento dos lugares para onde eram enviados. 

                                                           

187 Carta de Carlos de San Martino Olearo ao Provincial de Milão, apresentando um excerto de carta 
do Bernardo de Andermatt, no qual comunica a necessidade do pedido forma de renúncia. Cf. Arquivo 
Provincial A| II|1|1b. 
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Ao receber o reescrito do Ministro Geral com a notícia da renúncia de Fr. 

Carlos, o Provincial escreveu ao Fr. Para informá-lo, conforme a práxis interna da 

Ordem. Na sua carta, o Provincial também informa Fr. Carlos que o cargo por ele 

ocupado ainda estava sem definição: 

 
Eu não sei se o Reverendíssimo Padre Geral escreveu diretamente para o Sr. 
novamente aceitando a renúncia enviada para ele, sendo que  disto  ele não 
diz nada na comunicação feita para mim, porém eu acho bem, pois era 
normalmente tranquila e assegura de ser ouvido. Ele disse que nem sequer 
sabe quem será o novo Definidor. 
Desejando todas as felicitações para as próximas Santas festas a você, a 
todos os estudantes e toda a família religiosa, declaro-me. Revmo. Fr. 
Giuseppe da Rovetta, Ministro Provincial.188 
 
        

Nas trocas de mensagens que se seguiram, Fr. Carlos deixa transparecer a 

sua preocupação sobre o seu envio à Missão do Amazonas, devido à renúncia e 

aos compromissos assumidos na Província. Sobre estas preocupações, o Secretário 

Geral das Missões escreveu a Fr. Carlos com receio de que injustamente houvesse 

um complô contra ele para não o deixar partir. Sobre estas inquietações, em carta 

escrita em Roma, a 9 de fevereiro de 1892, Fr. Antonino relata que: 

 
Durante todo o balanço... Eu não entendo nada. Não é minha noticia, quem 
sabe parte dos Superiores Gerais que saibam que há oposição à sua saída, 
mesmo depois de me dizer o Provincial de Milão, que V.P. foi reservada para 
um outro envio, eu não sei se tem havido negociações sobre o assunto. 
Assim, o conselho para alegrar, ficando pela escola, disposto a fazer o que 
Deus quer. Eu acredito que há mais a fazer. Além disso, parece-me que este 
é o negócio da Missão pelos Padres da Província em uma confiança bastante 
misteriosa, mostrando pouca confiança nos Superiores Gerais, e muito em 
informação falsa e misteriosa, apesar de entender de onde elas vêm. Agora 
temos confiado missões para doze províncias, e não há lugar a frente muitos 
argumentos, e feito tanta comoção como desvio. E, principalmente, ele queria 
que a chegada dos Milaneses, ou pouco depois, desse o despejo desses 
padres, que por vinte anos e mais afligidos com grande zelo e edificação. 
Será isso uma enorme injustiça, que é de colocar a missão nas mãos de 
jovens inexperientes, que sem querer vão perder em breve. Portanto, seria 
mil vezes preferível deixá-la terminar gloriosamente por absoluta falta de 
missionários, que terminá-la com tais crimes, e, em seguida, à inexperiência 
dos mesmos missionários. Um feito seria fazendo a Memória eternamente 
execrável dos Superiores Maiores que fazem o que eles fizeram. 
Certamente não é algo inspirado pelo Espírito de Deus. 
Depois de dar minutos de explicações ao Definitório e sugerindo todos os 
temperamentos razoáveis que exigia que o bom desempenho da Missão, 
estava bem longe do esperado, que em vez de enviar missionários na vinha 
do Senhor, você queria enviar perseguidores desses missionários tão 
merecedores, que trouxe com tanta glória de pondus et aestus. O que eu acho 
que isso vai atrasar o início... 

                                                           

188 Carta do Secretário das Missões, Fr. Antonino de Reschio, a Fr. Carlos. Datada de 9 de fevereiro de 
1892. Cf. Arquivo Provincial A/II/1/1c. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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Manter tudo para si mesmo, e me dar uma explicação deste modo misterioso, 
ele não conhece nada. Saudações. Fr. Antonino de Reschio.189  

 
Esta fonte é importante no sentido de deixar clara uma preocupação do 

Secretário Geral das Missões. O motivo era a repercussão de uma missão vinculada 

à Prefeitura Apostólica de Pernambuco, na qual já havia um trabalho antigo de 

missões populares. Era sobretudo uma preocupação com a injustiça causada sobre 

aqueles frades anciãos, que trabalharam por mais de duas décadas, para depois 

terem que abrir mãos de tudo para uma missão incerta. É uma manifestação indignada 

pela forma desconsiderada, com a qual os frades de Pernambuco seriam tratados. É 

uma carta de preocupação e de decepção com a Província de Milão. 

De fato, em cada movimento e manifestação dos capuchinhos, neste envio de 

missionários, reverberava incoerência e inconsistência frente os seus fundamentos e 

as suas orientações prescritas na Regra franciscana. Certamente, não é algo do 

Espírito Santo, como expressou Fr. Antonino de Reschio. 

Após as negociações, com resultado positivo, foram tomadas as providências 

de viagem ao Brasil, para uma Missão indígena no Amazonas. Finalmente, Fr. 

Carlos de San Martino Olearo saiu do Porto de Gênova, com destino a Pernambuco. 

Ele estava na companhia de Fr. Afonso de Castel di Lecco (Como - *1854 1909). 

A carta do Ministro Geral da Ordem, Fr. Brnardo de Andrmatt, aos frades Carlos 

e Fr. Afonso di Lecco, acrescenta um novo elemento: 

 
M. Revmo Pe. Carlos da S. Martino, 
Bem de bom grado acompanhar com a nossa bênção do P.V.M.R. e P. R. 
Afonso de Lecco em sua viaggio em Pernambuco. A S.Regra e o Estatuto das 
missões devem ser a sua norma, e devem, em todas as coisas levar o temor 
de Deus e o compromisso fervoroso ao serviço da Sua glória e para a 
salvação das almas. Então o espírito de oração há de santificar seu trabalho, 
e também orem por nós. Afetuosíssimo no Senhor. Fr. Bernardo da 
Andermatt. Ministro Geral Cap.190  

 
O Ministro Geral da OFMCap recomendava a observância da Regra e do 

Estatuto das Missões como Norma das atividades missionárias no Brasil. A 

observância da Regra e do Estatuto das Missões deveriam garantir que a práxis 

dos novos missionários foi feita a partir de um corpo apostólico e dentro do modus 

operandi da Ordem. Certamente, cada missionário deveria usar o bom 

                                                           

189 Cf. Arquivo Provincial A / II / 1 / 1f. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
190 Carta do Ministro Geral, Bernardo de Andermatt, aos frades Carlos e Afonso de Lecco. Datada de 3 
de dezembro de 1892, em Roma. Cf. Arquivo provincial A| II| 1| 1l. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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discernimento na aplicação destas normas, mas, acima de tudo, deveria vigorar o 

agir de corpo da congregação. Não se tratava, portanto, de uma missão privada ou 

isolada, mas de uma missão da Ordem.  

 

Documento 6 - Carta do Padre Ministro Geral da OFMCap a frei Carlos de S. Olearo.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 
           
 
      
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
                                                Fonte: Padre... (1892). 
 

Fr. Carlos descreve o início de sua viagem pontuando as difíceis condições 

em que os missionários se encontravam. Aos Annali Francescanni191 relata: 
 

É uma verdade que quando um missionário parte, há mil boas pessoas 
que ficam rezando para lhe alcançar do céu que a viagem seja feliz, tenha 
forças bastante para a travessia e o coração contente. Ninguém teria 
viajado em piores condições do que nós. A estação era mui crítica, quer 

                                                           

191 Periódico da Província de São Carlos em Lombardia. À época, era como um panorama eclesial de 
notícias, quer para os movimentos eclesiais da Europa, quer do mundo. 
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na hora de zarpar de Gênova, nos meses de grandes tempestades, quer 
na hora de chegar a Pernambuco, nos meses de pleno verão e de febre 
amarela. A moto nave, a menor da Companhia Veloce, a menos cômoda 
e menos segura; os passageiros lotando por completo o navio, e, apesar 
da cortesia dos oficiais, era impossível os espremer mais do que 
estávamos lá, como sardinhas enlatadas. E nós, os missionários, dois 
homens absolutamente novatos à viagem e nem tanto corajosos.192 

 
Os missionários lombardos partiram do porto de Gênova, aos 10 dias de 

dezembro de 1892, temerosos das tempestades e dos ventos. Para distrair o tempo 

de tensão, Fr. Carlos punha-se a observar os detalhes daquela aventura marítima, 

e registrá-los, ao tempo que se reservava para não entrar em assuntos de política 

e religião.193 Antes da sua partida, Fr. Antonino orientara o missionário para que, 

durante a viagem, se comportasse de acordo com as seguintes orientações: 

 
Com os oficiais e passageiros: seja educado, mas não dê e não tome muita 
confiança, leia, escreva e converse com seu companheiro, e com todo o outro 

eclesiástico, se houver; o que verá se há cristãos, geralmente, eles se 
encontram muito poucos no vapor a bordo, e sendo todos os desempregados, 
manter os olhos fixos sobre os frades para encontrar  e culpá-los: e mesmo 
tentando atacar questões. Sempre tente evitar qualquer questão de religião e 
política.194  
 

Fr. Carlos reservou-se e passou a se distrair com outras questões: 

contabilizou trinta e sete passageiros de primeira classe e seiscentos os da terceira 

classe. Nos domingos, planejavam celebrar a Missa, mas nem sempre era possível, 

em virtude de grande agitação de tempestades. Era necessário esperar tudo se 

acalmar, no meio do mar, para programar alguma coisa. 

 

Na manhã de domingo, dia 12 de dezembro de 1892, acordamos cedo, 
prazenteiros e fervorosos para celebrar a Santa Missa. Dito e feito, duas 
cabinas transformaram-se em capelas: uma para as Religiosas e Clérigos 
salesianos, a outra para os cooperadores salesianos e seculares.195  
 

Os dois frades chegaram à ilha de São Vicente no dia 18 de dezembro, e, no 

dia 24, Fr. Carlos desabafa nas suas Notas de Viagem:  

 

Procedemos como a ânsia, como a do navegante que suspira pelo porto. 
Todo mal-estar desaparece do pensamento quando se tem certeza que 

                                                           

192 Cf. Annali Francescanni vol. XXIV (1893), p. 83-87. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
193 Estas eram as recomendações do Secretário Geral das Missões, frei Antonino de Reschio. Fr. 
Antonino responde a uma carta de Fr. Carlo que pede conselhos para sua Viagem de navio para 
o Brasil. (Cfr. Arquivo Provincial A| II| 1| 1). 
194 Cf. Arquivo Provincial A| II| 1| 1k. 
195 Relato de viagem de Fr. Carlos. Cf. ANNALI FRANCESCANI. Vol. XXIV, 1893, p. 83-87. AVPMP 
– Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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amanhã teremos chegado à destinação, à terra, entre os braços de meus 
amigos, caros alunos, à mercê da obediência196.  

 
Os seus amigos estavam à sua espera, e isto o deixava mais confortável, 

pois eram os seus ex-alunos do Colégio da Província lombarda. Com estes ex-

alunos, Fr. Carlos comporá o grupo fundador da Missão do Maranhão. 

No dia de Natal, os frades viajantes chegavam a Pernambuco. Foram 

recebidos em Recife pelos frades anciãos, missionários mais experientes, que 

atuavam na Prefeitura de Pernambuco: o Prefeito, Fr. Gaetano de Messina; e o vice-

Prefeito, Fr. Celestino da Pedávoli. 

Efetivamente, muita coisa conspirou para as decisões de Fr. Carlos, desde a 

sua autorização para a viagem ao Brasil. Uma delas era a disponibilidade posta para 

uma missão no Amazonas. Apesar de tantos cargos importantes na Província de 

Milão, ele desejava, com todas as suas forças, ser um missionário no Brasil, mas, 

para trabalhar na catequese indígena. 

Escolher a missão é sempre uma decisão íntima e pessoal. Mas, o fato principal 

e importante é ver na documentação os indícios de uma ação isolada do corpo da 

Congregação. Ou seja, Fr. Carlos não considerou suficientemente ou desprezou por 

completo a experiência dos frades de Pernambuco. Era inexperiente e confiou apenas 

na sua própria percepção. Além disto, com os seus ex-alunos, criou ou fomentou um 

grupo de seguidores que lhe dessem apoio e suporte nas suas iniciativas de práticas 

missionárias isoladas. Guiava-se essencialmente pelo seu desejo de ser missionário 

junto aos indígenas. Eis o ponto a ser ressaltado. 

Em muitos escritos dos frades, aos Annais Franciscanos, destaca-se a 

imaginação de Fr. Carlos, sobre a realidade missionária. São vestígios de sonhos, que 

eram atribuídos a outros – aqueles que o acompanharam ao Maranhão. Eram sonhos 

projetados na idealização de sua disposição apostólica pessoal de missionário, a qual 

traria como resultado uma elaboração fantasiosa da realidade na qual desejava agir. 

Em função destes devaneios, Fr. Carlos e os seus ex-alunos desprezaram os 

conselhos dos mais experientes (fatos que serão tratados quando da iniciativa de 

fundarem uma missão no Maranhão). A escolha pessoal e as circunstâncias de 

renúncias e de sacrifícios eram sempre enfatizadas pelo missionário, sugerindo certo 

poder. Nesta perspectiva, é possível compreender que havia expectativas de fr. 

                                                           

196 Idem. 
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Carlos em relação ao poder conferido a ele pelos frades de Pernambuco. Segundo 

Foucault (1995, p. 243), “a relação de poder se articula em dois elementos 

indispensáveis: que o outro seja inteiramente reconhecido e mantido até o fim como 

sujeito de ação e que se abra um campo de respostas, reações, efeitos, invenções 

possíveis”. Com a liberdade de optar por sair dos seus locais de origem para uma 

missão em outro país, abria esta condição de poder, o que talvez pudesse superar as 

adversidades. 

Ser missionário implicava sair de fato da comodidade de suas pátrias e se 

deslocar para os países, considerados periféricos, e se envolver com as dimensões 

da existência humana. Embora os tempos fossem da modernidade, estes frades 

lombardos ainda atendiam a uma ideologia de homem do Iluminismo, “[...] imerso a 

uma agitação incessante, que contribui para a ideia de unificação cultural” (VOVELLE, 

1997, p. 17). Mas, sem assumir a condição humana197 do outro é impossível entender 

e aderir a outros modos de relação que o outro estabelece com o seu mundo. 

Aqui começaram as ser tecidas as circunstâncias de uma outra missão: popular 

ou indígena? Esta era a bifurcação que a práxis missionária capuchinha deveria 

escolher, ainda mais quando a diocese de Belém comunicou aos frades a sua 

indisponibilidade para garantir o sustento dos missionários destinados ao rio 

Amazonas. 

A Província de Milão persistia na meta de instituir uma missão junto aos índios, 

despertando cada vez mais o clima de desconfiança, favorecido pelas diferenças de 

visão e divergências de opinião, entre o Prefeito Gaetano de Messina e os 

missionários. Muitas dificuldades começaram a ser sentidas. 

Como tratado anteriormente, cada missionário criou em si, como limite para os 

encontros e os movimentos humanos, linhas territoriais; proteção de fronteiras; e 

palavras como civilização/cristianização para conter o espaço étnico. Na dimensão de 

governo, havia a necessidade de preservar a paternidade, ou melhor, dizendo, o 

paternalismo. Mas, este paternalismo implicava poder para submeter: inferno e 

paraíso como fronteiras consequentes impostas pelo poder dos preceitos católicos. 

Era este o instrumento simbólico de dominação missionária. 

                                                           

197 Neste sentido, Hanna Arendt (1989, p. 17) explica que “a condição humana compreende algo mais 
que as condições nas quais a vida foi dada ao homem. Os homens são seres condicionados. Não 
constitui algo que se assemelhe à natureza humana”. 
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Sobre a decisão pessoal de ser um missionário, não há nada de estranho. O 

problema com Fr. Carlos foi o isolar-se na práxis missionária, desconsiderando a 

experiência dos membros mais experientes da Congregação em Pernambuco. No 

Capítulo XII da Regra dos Frades Menores Capuchinhos, há uma recomendação 

sobre a liberdade de escolha pessoal do capuchinho. Segundo as suas 

CONSTITUIÇÕES (1935, p. 6-7), “Os que vão para o meio dos sarracenos e outros 

infiéis: se alguns dos irmãos por divina inspiração quiserem ir para o meio dos 

sarracenos e outros infiéis, peçam licença a seus ministros provinciais”. Cabia, 

portanto, a cada frade capuchinho decidir viver, ou não, conforme a Regra franciscana, 

obedientes à Igreja Católica, observando a pobreza, a humildade e o Evangelho de 

Jesus Cristo. 

Os capuchinhos traziam em si os valores pessoais de cavaleiros medievais,198 

que diferem dos valores modernos, relacionados à organização e à disciplina. O fervor 

missionário e a moral religiosa católica eram a tônica da missão, articulados às relações 

complexas com grupos indígenas (catequese), de ação (o zelo pela salvação das 

almas). Tudo isto em tensão com as suas próprias convicções missionárias. A Teologia que 

norteava suas atividades, suas opções e tomadas de posições era a do extra Ecclesia 

nulla sallus, ou seja, fora da Igreja não há salvação. 

Esta volição capuchinha pelas missões antecipava-se a qualquer convite. Os 

Capuchinhos que chegaram ao Brasil (1892), por exemplo, já estavam à disposição 

bem antes do pedido do Governo brasileiro (1891), que convidava a presença de 

missionários para iniciar as missões indígenas ao longo do rio Amazonas. 

 

2.3.2 Na magnífica Colônia Isabel 

 

Os capuchinhos lombardos foram instalados na Colônia Isabel, ávidos pela 

catequese indígena na Amazônia. 

A Colônia Isabel foi fundada por Fr. Fidélis de Fognano, em 1873, para acolher 

órfãos, mas era propriedade do Estado de Pernambuco. Uma breve descrição 

encontra-se nos Annali Francescani, 24 (1893, 214-217)): 

 
A Colônia Isabel tinha uma légua em quadrado = 36 Km2. Produzia açúcar, 
cachaça, algodão, café, azeite de mamona, milho, batatas doces, mandioca 

                                                           

198 Ginzburg (1972, p.16) faz uma crítica sobre o aspecto folclórico da legenda cavaleiresca, da qual 
Francisco de Assis retirou os seus valores.  
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e toda espécie de frutas brasileiras, como: limão, laranja, abacaxi, banana, 
sapoti, goiaba, manga, jaca, caju, etc. A Colônia era mantida pela sua 
produção de alimentos, pela indústria e pelo trabalho de aproximadamente 
200 órfãos internos, 400 entre empregados e mestres - escola e de trabalhos, 
operários e agricultores, os quais morando ali com as suas famílias, perfazem 
o belo número de umas 2000 almas, sob a direção temporal e espiritual dos 
Padres Capuchinhos. 
 

Figura 10 – Colônia Isabel – Recife - PE (1873). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                 

                                        

 

 

 

 

Fonte: Convento do Carmo. 

 

Dirigida pelo capuchinho Fr. Cassiano de Comacchio, esta Colônia era uma 

exuberância em vegetação, trabalho, produção agrícola e educação. Era o perfil da 

magnitude da Colônia Isabel, apesar de ser um posto de expressão das necessidades 

das populações da Penha – Recife - Pernambuco. 

Com base nos relatórios199 dos capuchinhos que estiveram na Colônia Isabel, 

esta constava de 8 dormitórios, capelas, salas de aula, teatro, sala de música, 

                                                           

199 Relatos contidos nos Annali Francescani, 24 (1983, 214-217). AVPMP. Convento do Carmo. São 
Luís - MA. 
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carpintaria, sapataria, farmácia, enfermaria, refeitório, cozinha e padaria. Além de 

oficinas de ferreiro, um engenho de açúcar e curral. 

Além de atender os jovens da localidade com o ensino oficial (Gramática, 

Língua Portuguesa e Francesa, Aritmética, Geometria e Música), os alunos optavam 

pelo aprendizado de um ofício, como: pedreiro, sapateiro, agricultor. Uma instituição 

que também acolhia os filhos dos indígenas. Pelas informações de Zagonel (2001, p. 

193), após 22 anos de administração capuchinha, a Colônia passou para a 

administração estatal e leiga. 

Os capuchinhos de Milão estabeleceram-se na Colônia Isabel, iniciando seus 

aprendizados e atividades, de acordo com o planejamento do Fr. Gaetano de Messina. 

Na verdade, eles estariam organizando um ambiente para a chegada de Fr. Carlos de 

San Martino, como um grupo que demandava uma cabeça diretiva, que estudasse e 

procurasse enfrentar as dificuldades da missão no Amazonas. 

 

2.3.2.1 Fr. Carlos e a Colônia Isabel  

 

A bem-sucedida experiência dos capuchinhos na Colônia provocou em Fr. 

Carlos tamanha fascinação que o fez vislumbrar e reproduzir os moldes da colônia, 

mas não no rio Amazonas, visto que o governo brasileiro não subsidiaria os 

missionários em sua empresa. A situação também mudara na geopolítica-territorial 

eclesiástica; criava-se a Diocese de Belém, desmembrada daquela de Manaus. 

Nos Annali Francescani, 24 (1893, 214-217), Fr Carlos narra o impacto que a 

Colônia Isabel lhe causou quando de sua chegada à Vila da Penha, onde se localizava 

a colônia. Seus leitores “deviam saber da prosperidade da dita Colônia, em 36 km² 

produzindo madeira, cachaça, açúcar, sementes e frutos, ajudada pela indústria e pelo 

trabalho de aproximadamente 200 órfãos internos, 400 entre empregados e mestres 

escolas, de operários e agricultores, os quais morando ali, com suas famílias, 

perfazem o belo número de umas 2.000 almas, sob a direção temporal e espiritual dos 

Padres Capuchinhos”. 

Ainda muito inexperiente dos usos e costumes brasileiros, Fr Carlos, fascinado 

pelos resultados obtidos pelos confrades na colônia pernambucana, começou a 

idealizar uma empresa que, atuando nos mesmos moldes, fosse voltada agora à 

catequese/civilização dos indígenas no Sertão Maranhense. 
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O capuchinho lombardo desconsiderava, contudo, as grandes diversidades 

culturais regionais e étnicas. De forma simplista, reduzia índios e regiões brasileiras – 

tão diversos – a uma única realidade. A esta olhava com o um olhar missionário 

estrangeirado, fruto de uma academia dissociada da práxis missional real e concreta. 

As condições das dioceses brasileiras eram precárias. Eram vastas e com 

muito pouco clero. As pessoas que guardavam a fé católica expressavam as suas 

dificuldades em relação aos poucos sacerdotes disponíveis para atendê-los. Estas 

tratavam espontaneamente destes assuntos, os quais chamavam a atenção do 

capuchinho. Fr. Carlos ouvia muitas informações sobre Recife, a Penha e as 

adjacências, nas quais os missionários iam esporadicamente. Ele tomava 

conhecimento das enormes distâncias percorridas pelos fiéis para batizarem os filhos, 

e do entusiasmo despertado por missões populares organizadas pelos missionários 

da Penha. Mas, não aceitaria trabalhar nestas missões urbanas porque o seu 

propósito era cristianizar os indígenas. 

Ecoavam as palavras que lera no livro de visitas da colônia. Nele, o governador 

do Estado de Pernambuco, Alexandre José Barbosa Lima, por ocasião da festa de 

Santa Isabel, deixara escrito: 

 
Volto da visita à Colônia Isabel, propriamente encantado e convencido de 
que trabalhar para o seu desenvolvimento é uma maneira de contribuir 
grandemente para a prosperidade moral e material do Estado de 
Pernambuco. Na verdade, somente religiosos sinceros, como são os 
Capuchinhos, de interessados e repletos de abnegação como todos os 
reconhecem, despojados de qualquer ambição humana de riqueza, podiam 
obter resultados tão admiráveis; que este Estabelecimento apresenta a 
qualquer um que o visite. Faço votos para que Pernambuco possa ver 
multiplicar-se em seu território, estabelecimentos tão úteis e tão 
habilidosamente dirigidos, como o é atualmente a Colônia Isabel. 1º de 
janeiro de 1893. Alexandre José Barosa Lima. Governador de 
Pernambuco.200  
 

A sua estada na Colônia permitia-lhe que observasse o cotidiano e a labuta de 

seus membros, tanto dos frades quanto dos alunos e dos colonos. A empresa que 

começava a vislumbrar para o interior do Maranhão necessitava de recolhimento e 

planejamento. Mas se tratava de uma planificação pessoal e isolada, sem contato 

direto com as atividades missionais dos frades pernambucanos. Enquanto isso, os 

outros missionários lombardos iam sendo envolvidos nas práticas cotidianas das 

missões populares urbanas nos arredores da cidade de Recife. Sobretudo, 

                                                           

200 Annali Francescanni (24 (1893, 214-217). AVPMP. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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exercitavam o peculiar português falado pelos habitantes da região e, aos poucos, iam 

conhecendo e entendendo os costumes locais. Não se pode falar de uma verdadeira 

e própria enculturação (ao menos, segundo o significado atual da palavra). Por outro 

lado, tampouco se tratava de uma imposição cultural forçada. 

Os capuchinhos lombardos passaram a ajudar o Fr. Gaetano de Messina nas 

missões populares. Enquanto isso, o Ministro Provincial de Milão e o Secretário Geral 

das Missões, em Roma, planejavam a catequese indígena. Fr. Gaetano de Messina 

(Prefeito Apostólico) pensava que os frades lombardos eram aquelas forças de 

renovação das quais tanto necessitava a Prefeitura para o melhor atendimento das 

populações urbanas nos arredores de Recife. Não cogitava direcioná-las para a 

catequese indígena, ainda mais, fora de Pernambuco. 

Na Colônia, Fr. Carlos passou a ser observado pelos antigos capuchinhos, que 

reclamavam da sua indiferença, tanto pelos trabalhos pastorais como pelo 

aprendizado da língua nacional, mas, sobretudo, pela sua indiferença em relação à 

autoridade do Prefeito Apostólico. Em virtude dessas reclamações, e de já ter 

informações seguras de que Fr. Carlos já estaria em negociações com o Bispo do 

Maranhão, o Prefeito Apostólico chamou a atenção com a carta de 3 de junho de 1893:  

 
 
Caríssimo fr. Carlos 
Acaba de chegar ao meu conhecimento tanta preguiça e inesperada que V.P. 
tem dado andamento nestes últimos dias.......................que ofendiam......a 
responsabilidade da................cargo do Prefeito Apostólico. 
Soube 1° - que V.P.M.R. pediu sob pretexto de que......................a sella, e a 
Província de Milano, aceitar vir ação para responder adquirir - 
........................era emitida à disposição de V.P. e agora os filhos da Província, 
o que deu a Carlos seria este telegrama ao mesmo Provincial. 
Soube que era afim de se dirigia ora ao Sr. Bispo do Maranhão a 
.....................se negociar a um ofício pedindo mais uns Capitulares, exibindo 
sem.… pessoal. 
V.P. M.R.  ignora que para esta carta diante a toda Propaganda Fide me acho 
ainda investido do cargo …de Prefeito..........................de Pernambuco. 
Ignora que quando esta Missão passou a ser confiada à Província de São 
Carlos à nosso P. Geral que os religiosos daquela Província deviam viver sob 
dependência e direção do Prefeito Apostólico? 
Ignora que o falecido Fr. José de Rovetta Provincial de Milano sempre 
reconheceu e considerou a minha Autoridade de Prefeito? 
Ignora em fim que o atual Provincial Fr. Lourenço de Milano em sua 
última.............carta me considera e tem em grande estima e dizendo-me que 
confiava muito na minha humilde pessoa, e que pede........................um 
quanto as forças me o permitirem continuar a governar esta Missão em nome 
da Província? 
No entanto V.P.R. tomando esses passos que chego no meu conhecimento? 
E quem o autorizou a fazer isto? 
E posto que tenha V.P. dirigido em virtude de poderes extraordinários e 
superiores, não era conveniente, e mesmo justo avisar-me? Possível que non 
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lhe mereceu sequer a menor atenção? Em que lhe faltei até agora, e aos seus 
dignos companheiros, que os considero meus também?  
O que dirão os seculares desses passos?  
Queira V.P. responder categoricamente e por escrito, para meu governo.  
Saúdo V.P. Humilde servo em J.C. Fr. Caetano de Messina – Prefeito Apost. 
Cap.201 

 
Embora este documento apresente alguns problemas de legibilidade (.... 

rasuras), devido ao tempo e as condições físicas do próprio documento, ainda assim 

muitas informações foram apreciadas, em virtude do sentido desta comunicação entre 

uma autoridade e um subordinado. Na carta, as expressões usadas pelo seu autor 

indicam que Fr. Carlos parecia distanciar-se dos demais frades. Seus encargos na 

Província milanesa (de Diretor do Seminário, Professor e Definidor) pareciam lhe 

conferir uma autoridade tal que o isentava da autoridade do Prefeito napolitano. Dois 

aspectos emergem aqui: o primeiro: o aparente distanciamento de Fr. Carlos era 

interpretado pelos demais frades como desinteresse pela missão; o segundo: se 

esboçava um conflito de autoridade – Fr. Carlos deixava entender, na prática, que 

estava acima da autoridade do Prefeito Apostólico de Pernambuco, ou, pelo menos, 

isento da sua jurisdição. 

Tal percepção, mesmo que generalizada entre os frades de Pernambuco, era 

corroborada pelo silêncio dos superiores milaneses acerca do motivo da presença dos 

lombardos: fundações de missões no rio Amazonas. O assunto parecia não ser mais 

prioritário. Tudo isto, com certeza, provocava agitação entre os frades napolitanos em 

Pernambuco. Havia, portanto, uma grande incerteza sobre o futuro de suas missões 

urbanas e sobre o destino real dos lombardos. 

Por outro lado, o isolamento de observação que Fr. Carlos se autoimpusera 

parecia ter sido aprovado pelos superiores milaneses. 

As mortes de dois frades da primeira expedição: Fr. Emiliano de Goglione – 

Brescia (*1855 1892); e Fr. Vitor de Martinengo de Peveranza - Varese ( *1859  

1893), logo no primeiro ano de Brasil, contribuíram para conturbar ainda mais os 

ânimos dos frades em Pernambuco. Foram vitimados pela febre amarela, que também 

abatia muitos brasileiros. Eram os “[...] encontros-confronto com a realidade da Cruz 

inseparáveis na atividade missionária” (CUTER, 1993, p. 59).  

  

                                                           

201 Carta do Prefeito Apostólico, Fr. Gaetano de Messina ao Fr. Carlos. Datada de 3 de junho de 1893. 
Cf. Arquivo Provincial A|II| 1| 2b. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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2.4 INGERÊNCIAS, DIVERGÊNCIAS E CONSEQUÊNCIAS: POR UMA 

AUTONOMIA MISSIONÁRIA 

 

Dos momentos difíceis em Pernambuco foi possível sentir muitas 

divergências, por ingerências indevidas, das quais decorreram consequências 

sérias, tanto para a Ordem Capuchinha, como para a Província de Milão, mas 

sobretudo para a realização de uma missão. Estes pontos serão tratados com 

ênfase nos detalhes, mais adiante, para se pensar tal inauguração. 

As divergências começaram silenciosamente com Fr. Carlos, que almejava 

autonomia202 para tratar de uma Missão, apesar de não demonstrar. Recolhia-se 

nas suas ideias ao tempo que articulava concretamente uma investida pessoal para 

um outro espaço missionário – o Maranhão. 

Na carta seguinte, do Secretário Geral das Missões, nota-se uma preocupação 

forte acerca das condições de organização da Missão do Maranhão. Ele acusa o 

Prefeito de não ter mantido sigilo sobre Fr. Carlos para com o Ministro Geral. Além 

disto, acusa o Fr. Carlos de, deliberadamente, planificar uma missão no Maranhão, 

com o apoio do Provincial, sem informar ao Ministro Geral. Fr. Antonino de Reschio, 

Secretário Geral das Missões, escreve de Roma, em 31 de julho de 1893, ao Ministro 

Provincial, nos seguintes termos: 

 
Depois de uma cuidadosa leitura da carta de Pernambuco, lê-se o que ela 
transmita para nós, descobrimos que tanto o prefeito como o fr. Carlos não 
estão agindo regularmente. 
O Pe. Prefeito esqueceu de manter segredo para com o Padre Geral e o Pe 
Carlo fez negociações que diz ter aberto com o Bispo do Pará, e abstendo-se 
de colocar cientes os novos missionários das coisas da Missão, como tinha 
sido ordenado com liminares oportunas até o março 1892 - Mas também 
P.Carlo falhou dando a acreditar ao reverendo Geral que o prefeito por várias 
vezes expressou o desejo de abrir uma missão para o Maranhão, o que 
poderia manter os recursos da prefeitura, e só ficou perplexo quando a 
empresa fora acordada pela Sagrada Congregação. 
O Reverendo Padre Geral, na crença de que tudo o que V.Revendíssima fez 
e concorda com a ajuda do prefeito, respondeu P.Carlo que por parte da 
S.Congregação não há objecções à referida fundação com efeito; e depois 
podia tratar-se com o Bispo do Maranhão e com P. Comissário, também de 
ter notificado o Bispo. internuncio. 
Portanto, a resposta veio do P. Carlo sem o conhecimento do prefeito e não 
pelo Reverendíssimo Padre Geral, como ele então fez acreditar. 
Então P.Carlo não era para abrir negociações com o bispo de Maranhão 
secretamente, sem o conhecimento do prefeito, mas sim tinha que manejar 
justamente o estado de coisas, e então você teria feito. 

                                                           

202 Nesta oportunidade, vale lembrar Kant, sobre a complexidade que envolve as nossas vontades e as 
contingências da liberdade. Na Missão a consciência de autonomia e de liberdade era justificada pelo 
modus de estar no mundo, segundo os princípios franciscanos-capuchinhos. 
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Em seguida, saber como fazer o prefeito teve de operar com maior relação a 
ele; porque sem o seu apoio é mais que nunca mais difícil nas circunstâncias 
atuais do Brasil a fundação desejada. E estar em dois para tratar a mesma 
coisa para o outro sem saber, corremos o risco de comprometer o resultado. 
Enquanto isso, acreditamos que, com respeito ao Prefeito deve-se esperar o 
resultado da carta que o senhor escreveu: mas você concordaria em advertir 
o P.Carlo para agir com sinceridade e cuidado, e não se intrometa, sem se 
tratar francamente com o prefeito, e se neles há oposição, expor a verdade 
pura para o P. Geral e Provincial. 
Seguindo essa línea de conduta, Deus vai ajudá-lo a levar a terminar o seu 
trabalho. Finalmente, o coração e nós nos abençoe afirmar. Aff.mº no Senhor. 
Fr. Antonino de Reschio, Secretário Geral das Missões.203  

 

 

A carta indica explicitamente como Fr. Carlos se movia independentemente da 

província e dos planos feitos pelos superiores em Roma. O Secretário Geral das 

Missões, em nome do Ministro Geral, responde que não há nenhuma autorização, e 

que deste projeto nada consta no decreto. Pede uma advertência também ao Fr. 

Carlos, para este agir com sinceridade e cuidado, e não se intrometa no assunto que 

compete ao Prefeito Apostólico. Nas entrelinhas da sua carta, o Secretário Geral das 

Missões deixa entender que o Ministro Geral reprovava aquele modo de agir de Fr. 

Carlos. Por outro lado, Fr. Carlos, ao buscar concretizar os seus desejos de missionar 

os índios do Maranhão, demonstrava quão pouco compreendera do contexto204 da 

região e da cultura daqueles povos. 

Eram várias ações e decisões tomadas, em delicadas circunstâncias internas 

da Ordem Capuchinha, entre Pernambuco, Milão e Roma. Diante das angústias do 

Prefeito Apostólico, reclamando das atitudes da província lombarda e de um 

capuchinho em particular, foi enviada também uma carta coletiva de todos os antigos 

missionários da Prefeitura Apostólica, ao Ministro Geral, no mesmo dia 16 de agosto 

de 1893: 

 
Como humildes filhos de São Francisco nos atrevemos implorar sua benévola 
atenção sobre aquilo que acreditamos ser nosso dever sujeitar à sábia 
consideração desse Senado Geral, a qual coisa fazemos passando a expor o 
seguinte. 
É notório às vossas Paternidades que, em virtude do Decreto da S. C. dos 
Negócios Extraordinários, esta Missão de Pernambuco foi confiada à 
Província de São Carlos, Milão (12 de janeiro de 1892) juntamente com a 
incumbência umas Missões indígenas ao longo do rio Amazonas.  
Em força dessa disposição os missionários antigos que há mais de 20 anos 
temos prestado serviço, graças a Deus, serviços bons e conforme os 

                                                           

203  Carta do Secretário Geral das Missões ao Ministro Provincial. Datada de 31 de julho de 1893. Cf. 
Arquivo Prov. A| II| 1| 2l. 
204 Não eram observadas as orientações do Evangelho, apesar de leituras diárias: “Hipócritas, sois 
capazes de prever o tempo que fará; como, então, não sois capazes de entender o que acontece nesse 
tempo?” (Lc 12, 56 e Mt 16, 2-3). 
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testemunhos ininterruptos de nossos Superiores, e mais ainda de nossa 
consciência, temos por nossa parte a certeza de ter cumprido com nosso 
dever e temos sido preteridos, segregados, e incertos quanto à condição em 
que nos colocava aquela deliberação da S. Congregação de Propaganda 
Fide, cuja notícia chegou-nos absolutamente inesperada e nos surpreendeu 
ao máximo, pois logo entendemos que aquela deliberação era para nós o 
completo despejo, pois a Província à qual era confiada a missão teria exigido 
a entrega de tudo e de todos, e com razão considerava-se dona do Campo. 

 
O tom desolador desta carta indica o sentimento de despejo dos frades da 

Prefeitura Apostólica; e a desconsideração da Província de Milão pelos seus 

trabalhos, que há muito eram desenvolvidos em Recife e circunvizinhança. Apesar da 

humildade em se manifestarem perplexos, não deixaram de enfatizar com indignação 

a perda do espaço missionário. Sentiram-se traídos, uma vez que a Província de Milão 

tomou para si a tutela da Prefeitura Apostólica e exigia a entrega de tudo e de todos, 

tornando-se dona do Campo. 

Continuando o relato: 

 
Nós humildes religiosos, que apreciamos nosso estado, nada temos para 
opor, mas quanto à maneira de realizar a transferência, víamos  umas 
dificuldades, quer por parte da Província ainda inexperiente, quer por parte 
nossa que nos sentíamos dispostos a  nos incorporar junto  a àqueles, e na 
mesma hora nos conservar fieis e unidos à nossa, que nos acolheu e nutriu, 
e também por não ser levado em conta o decoro, nossa idade e os serviços 
prestados, que não nos consentiam de nos sujeitar aos recém-chegados. 
Nestas condições apresentamos uma coletiva representação ao 
Reverendíssimo Pe. Geral em data 20 de janeiro de 1892, o qual 
benignamente dignou-se responder com termos elogiosos para nós, firmando 
a autoridade do nosso Padre Prefeito e seu governo, não somente em relação 
aos velhos missionários, mas também em relação aos novatos, ajudando-os 
a alcançar o escopo de sua missão que é a consecução da disposição sobre 
o Decreto mencionado da S. Congregação. 
O Prefeito, animado por estas benévolas expressões em relação ao Provincial 
de Milão, encetou a obra, cujos resultados foram manifestados ao 
Reverendíssimo Pe. Geral por carta de 17 de junho do corrente ano.205 

 
Embora houvesse um mal-estar entre o Prefeito Apostólico e a Província de 

Milão, havia espaço para manifestações de consultas e de socialização de ideias, 

entre estas autoridades, junto ao Ministro Geral. Foi inevitável também o incômodo da 

subordinação, de ambas as partes. Mas, havia uma hierarquia. Há no discurso desta 

carta as aspirações de velhos e jovens capuchinhos, com o próprio sentido da 

modernidade orientando uma missão. Os jovens desconsideraram o trabalho feito 

pelos velhos e passaram a fazer de outra forma. Depois, o modo como foi feita a 

subordinação da Prefeitura Apostólica à Província de Milão, desconsiderando o 

                                                           

205 Cf. Arquivo Provincial A| II| 1| 5d. 
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Estatuto das Missões, no qual não se lê que, confiando a uma Província qualquer 

missão, se obriguem os velhos missionários a se vincularem. 

Se todos esses pontos destacados pelos antigos frades de Pernambuco 

fossem considerados, cada vez menos haveria rivalidade entre os grupos de 

missionários: 

 
Temos que ressaltar que na discussão familiar sobre as dificuldades, 
incômodos, inconvenientes da Missão do Amazonas, julgávamos preferível 
por muitos títulos, uma Missão indígena no Maranhão, quer por ser mais 
próxima a Pernambuco, quer por existirem aldeamentos fundados e regidos 
até data recente pelos nossos missionários. 
Isto é, dizia-se de não estar de acordo com o Decreto que somente acenava 
ao Amazonas. Portanto o P. Prefeito, respeitando o Decreto, dirigiu suas 
negociações para lá, e só aguardava o assentamento definitivo das bases, 
para dar comunicação a Roma e a Milão, de onde deveria vir a última decisão. 
Mas eis que chegou ao conhecimento do Pe. Prefeito que já estão havendo 
outras negociações com o Bispo do Maranhão sem saber se elas estavam 
autorizadas ou não a este passo.206 
 

 

Deste excerto da carta nota-se que os frades de Pernambuco tinham ciência 

da responsabilidade do bom andamento das tratativas de uma missão, junto à Igreja 

e aos Superiores, e com pleno direito iriam exercitá-la. Mas, não poderiam permitir 

que um membro qualquer que fosse da Prefeitura, e qualquer que fossem os seus 

méritos, quisesse se ingerir em negócios que dependiam exclusivamente do Prefeito, 

e sem o pleno consentimento deste. 

Na continuidade, a carta coletiva enfatiza a ingerência de Fr. Carlos nas 

“negociações” de uma missão no Maranhão, sem o consentimento do Prefeito 

Apostólico. Na oportunidade, os frades de Pernambuco acusam o Ministro Provincial 

e o seu Definitório de cúmplices das atitudes de Fr. Carlos, expondo várias 

considerações acerca da situação: 

 
Foi respondido que eram autorizadas pelos Superiores Maiores, cujas ordens 
estavam cumprindo, sem, contudo, mostrar algum documento que apoiasse 
suas afirmações. 
O Pe. Prefeito, ao receber a resposta e sem interromper de forma alguma as 
negociações em andamento, limitou-se em lamentar o inconveniente que em 
Roma, quer em Milão, pelo menos para se certificar se na realidade aquele 
Religioso [Fr. Carlos] tivesse recebido tal incumbência de agir à revelia e 
em completa independência do Pe. Prefeito da Missão. 
Por sua carta de 4 de julho de 1893 o Secretário Geral, em nome do Geral 
escreveu que não, que somente tinha declarado que quanto à aceitação de 
uma Missão no Maranhão, NULLA OSTA no Decreto etc. etc.  Que levasse 
ao conhecimento de Fr. Carlos o dever de deixar para o Sr.  [Pe. Prefeito] a 
ingerência em tal negociação, e em tal assunto nada fizesse sem seu 

                                                           

206 Cf. Arquivo Provincial A| II| 1| 5d. 
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consentimento, mas tudo isto é conforme às instruções anteriores e vinha a 
declarar correto o procedimento do Prefeito. 
Mas não foi assim que procedeu o Provincial de Milão e seu Definitório, que 
encampando a causa de seu aluno, e manifestando forte palatino, baseado 
no falso pressuposto de estar o mencionado Padre autorizado pelo 
Reverendíssimo Pe. Ministro Geral passa-nos severa e inconveniente 
repreensão, ameaçando “levantar bem altas nossas justas queixas e chegar 
a desagradáveis passos”, ordena que “se introduza o calendário e regular 
observância dos Religiosos Lombardos”!!  
Apresenta-nos um Capitulado207, do qual até agora nós ainda não tínhamos 
tido ciência alguma, embora dele se falasse entre os milaneses. 
Da leitura deste Capitulado ficamos sabendo que foi lavrado para as missões 
indígenas, para as estações dispersas no Amazonas afora, não aparecendo 
nenhuma referência com o Hospício da Prefeitura de Pernambuco, cujos usos 
seculares e regulares e disciplina sempre foram altamente encomiados por 
todas as autoridades da Ordem e fora dela. 
Da leitura de carta do Definitório de Milão (enviamos-lhe cópia do original para 
conhecimento de VV. PP. pedindo-lhe sua atenção) convencer-se-ão da 
prevenção e da exagerada exigência dos Superiores daquela Província 
contra Nós e dos perigos para os quais podemos ser expostos; o por que e 
como evitar ulteriores conflitos, todos nós, abaixo-assinados, amantes das 
missões e querendo trabalhar  sem embaraços para a glória do Senhor e 
proveitos das almas, despojados de qualquer ambição o interesse próprio, 
pedimos a  separação (?) dos velhos  em relação aos novos Missionários,  
independência desta Missão da Província de São Carlos, e se  for confiada a 
aquela Província nossa atual Prefeitura............ e ela tenha a responsabilidade 
e direito de mandar sobre tudo, e exigir estrita conta de tudo, assim como 
emerge das ordens declarados na aludida carta do Definitório, considerando 
todos velhos e novos como seus membros) neste caso Reverendíssimo 
Padres, não duvidamos de nos sujeitar ao bíblico texto  tollite me at mittite 
In mare et cessabit mare a vobis. 
Assinalem-nos outro lugar no Brasil ou alhures, onde às dependências e 
obediência do Reverendíssimo P. Geral, ou seu Comissário possamos 
continuar nosso Ministério Apostólico, abrir casa religiosa e talvez abrir um 
pequeno Colégio religioso destinado a recrutar (vocações a serem 
destinadas) para o Reino de Deus entre as vastíssimas plagas deste novo 
mundo. 
Estamos prontos a abandonar o campo de nossos suores e de nossas fadigas 
de vinte anos aos novos heróis, na esperança de que eles irão aumentar 
glória a glória, bem a bem, virtude a virtude omnia as maiorem Dei gloriam. 
Dignem-se por fim VV. PP. Padre Geral e Definidores da Ordem, abençoar-
nos no Senhor, enquanto com profundo obséquio, religioso afeto e ilimitada 
dedicação assinamos: fr. Caetano de Messina, Prefeito capuchinho; fr. 
Celestino de Pedávoli Vice-Prefeito cap.; fr. Cassiano de Comacchio Vice-
Prefeito e Diretor da Colônia Isabel; fr. Lourenço de Sassoferrato, missionário 
capuchinho; fr. Clemente de Leonissa, Diretor do Colégio Bom Conselho; fr. 
Pascal de...Cap.208 

A análise das condições de produção desta carta considerou a constituição do 

que foi dito sobre: a subordinação indesejada dos frades velhos da Prefeitura de 

Pernambuco à Província de Milão; as divergências que geraram um planejamento 

                                                           

207 São Assembleias realizadas, como os Capítulos provinciais, no caso, como autoridade da província; 
com a participação de todos os frades professos perpétuos com direito de participação; podem 
estabelecer estatutos particulares, que foi o caso (CONSTITUIÇÕES (129, 1;130,3;186,4, 2014, p. 210). 
208 Carta coletiva do Prefeito Apostólico, Fr. Gaetano de Messina, e o seu Definitório ao Ministro Geral 
da Ordem, Fr. Bernardo de Andermatt. Datada de 16 de agosto de 1893. Cf. Arquivo Provincial A| II| 1| 
5d. Convento do Carmo. São Luís - MA. 



157 

 

geopolítico improvisado das ações dos capuchinhos lombardos; as preocupações dos 

frades velhos com a mínima experiência dos frades jovens recém-chegados em 

Pernambuco; as atitudes independentes de Fr. Carlos para tratar de uma missão 

indígena no Maranhão à revelia do Prefeito Apostólico uma intenção de catequese. 

A análise da referida carta, não menos importante, buscou no seu discurso 

compreendê-la como uma rede, com fios, nós e vagas. Um todo. Só que esse todo 

comporta em si o não-todo, sistema que abre lugar para o não-sistêmico, o não 

representável.209 Neste sentido, nos fios e nós pode estar o dito, o representável. Mas, 

o discurso também se compõe do não-representável – nas vagas – o lugar da 

impossibilidade do dizer. Neste sentido, está o não-dito que o Fr. Carlos 

exclusivamente aspirava por autonomia e liberdade para fundar uma Missão 

indígena no Maranhão; e que apenas os seus ex-alunos embarcavam nesta ideia, 

juntamente com a Província de Milão. Outros frades, como: Fr. Mansueto de 

Peveranza, (Varese - *1857 1937); Daniel de Clusone (Milão - *1876 1924) e Fr. 

Afonso de Castel di Lecco (Como - *1854 1909) comungavam com a ideia de 

colaboração nas missões populares da Prefeitura Apostólica. Mas, por força das 

circunstâncias, tiveram que se deslocar para o Maranhão (o que será visto adiante). 

Nesta perspectiva da autonomia e liberdade de ação missionária, Fr. Carlos 

chegou primeiro a São Luís do Maranhão. Depois, ele passou a pedir ao Prefeito 

Apostólico, gradativamente, os outros capuchinhos lombardos, justificando a falta de 

sacerdotes para uma missão que ainda não existia. Fr. Carlos chegou ao Maranhão 

sem convento próprio, e sem saber por onde começar as atividades missionárias. A 

única certeza era de que seria hospedado nas dependências da Diocese de São 

Luís. Era apenas movido por fundar missão indígena, com o pretexto de reativar a 

Missão indígena da Colônia Dois Braços, às margens dos rios Corda e Mearim (Barra 

do Corda - MA), com a colaboração dos seus ex-alunos. 

Tempos depois, por uma reivindicação do Fr. Carlos e do Ministro Provincial, 

foram desvinculados da Prefeitura Apostólica. As comunicações e prestação de 

contas seriam somente entre os capuchinhos lombardos e a Província de Milão. É o 

que será apresentado, mais adiante, em outros documentos. 

 

                                                           

209 Noção do sistema discursivo em Michel Pêcheux, elaborada por Ferreira; Indursky (2007, p. 20). 
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2.5 OS MISSINÁRIOS LOMBARDOS NO MARANHÃO (1893): POR UMA 

LIBERDADE MISSIONÁRIA 

 

Contudo, a liberdade, em qualquer que seja a sua esfera, tem em si um 

problema: a percepção do núcleo de sua essência.210 Com referência aos 

missionários capuchinhos, ter liberdade de ação implicaria reconhecer as 

contingências da Missão. No Maranhão, estes frades lombardos encontravam-se 

ainda vinculados a Pernambuco. Ainda havia muita discussão. Houve réplicas, 

incluindo o Prefeito Apostólico e o Provincial da Lombardia e a falta de ação por parte 

da Cúria Geral. 

Os conflitos se estenderam por vários meses, mas a conclusão foi que, 

recolhidos os missionários lombardos no Maranhão (e com forte influência de Fr. 

Carlos), o Definitório Provincial de Milão decidiu, por unanimidade, que a nova 

missão deveria se centralizar neste Estado e não em Pernambuco. Neste sentido, 

as providências imediatas estavam na autorização necessária.211 E, a partir dessa 

decisão, as comunicações e orientações dos lombardos seriam diretamente pela 

Província de Milão, sem intermediações. A propósito, nesta fonte seguinte há 

recomendações de Milão, tratadas diretamente com o Fr. Carlos acerca do 

posicionamento da Província diante o desligamento da Prefeitura de Pernambuco e 

de uma missão no Amazonas ou no Maranhão. É uma carta do Definidor Provincial, 

Fr. Paolino de Verdello a Fr. Carlos, enviada de Milão, em 24 de setembro de 1893: 

 
O nosso Prelado amado tendo apreciado muito o seu projeto autoriza a  
recolher esmolas para missas dando-lhe  a quantidade o mais rapidamente 
possível. 
E quanto às despesas o Prelado quer que não dizem respeito à sua 
manutenção e tratamento, e deseja que você tome o dinheiro, portanto a 
autorização para ser emprestado como crédito deste Monsenhor Bispo e 
outro dinheiro etc. 
E quanto a garantir de pagar os custos para a fundação de casas etc. Ele não 
quer fazê-lo, tendo decidido não gastar, em definição, um centésimo até 
sabermos dados desta Missão, se é livre e independente do prefeito e do 
Comissário, para não tirar fora as castanhas do fogo para os outros. 

                                                           

210 Refere-se à problemática da liberdade trabalhada por Marilena Chauí (2009, p. 331-332). A filósofa 
organiza seus estudos considerando três grandes concepções da liberdade. Como problema, há de ser 
percebido no seu núcleo uma essência. E como questão filosófica, a liberdade se apresenta na forma 
de dois pares opostos: necessidade-liberdade e contingência-liberdade. Nesta perspectiva, a liberdade 
está intimamente ligada ao que é necessário (que acontece por si mesmo, sem a nossa intervenção ou 
interferência). 
211 Além das cartas já trabalhadas neste texto, existem outras Comunicações Ordinárias, no AGMC, H 
67, A, 40, 41, 42, em Roma, que tratam de toda essa problemática da fundação da Missão do Maranhão. 
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A partir das cartas que escrevemos a Roma e que nós combinamos cópia 
totalmente conforme, verá que sempre batemos este prego, e que toma a 
vitória: ou Maranhão e Amazonas independentes do Prefeito e do Comissário, 
ou nada. 
Lamentamos pelos seus companheiros que podem ter de sofrer muito e ainda 
tem pessoas pobres, que já sofreu tanto, mas os sacrifícios que eles fazem 
mais adiante terão os méritos de Deus, e toda a nossa consideração e 
gratidão e amor vai render para eles e para toda a nossa estável Província 
abundantes frutos de paz e o bem maior. 
[...] 
Querido P. Carlo você não sabe o tanto quanto o Prelado o ama e como ele 
pensa e trabalha por esta missão, para ela e seus companheiros à custa de 
desistir também do Definitório, eu quero bater e lutar enquanto não formos 
totalmente independentes e livres, e enquanto não lhe temos cortadas as 
pernas daquele gato. 
[...] 
Não as digo adiante do Provincial que sempre pensa em você e 
companheiros. Roma quer verdadeiramente a nossa Missão e depedente de 
nós em tudo, que não estamos sujeitos aos meios. Estamos dispostos a fazer 
qualquer sacrifício material e moral. 
Todo o Definitório está unido neste parecer. 
[...] 
A partir destes documentos irá abranger claro o que temos feito para esta 
Missão, o espírito, o pensamento, as intenções de todo o Definitório, a nossa 
posição e V.P.M.R. em relação a Roma, ao prefeito.212 

 
No discurso destes excertos da carta há, dentre tantas expressões de afeto e 

de ânimo, a autorização da Província de Milão para Fr. Carlos investir junto ao bispo 

D. Antônio Alvarenga, na inauguração de uma missão no Maranhão. Há ainda 

tensões sobre a independência destes missionários lombardos da Prefeitura 

Apostólica; a luta pela liberdade missionária, com comunicação direta com Milão. Há 

um condicionamento da missão, independente do prefeito Fr. Gaetano de 

Messina,213 com vista ao incentivo moral do Provincial e o seu Definitório sobre o Fr. 

Carlos, passando-lhe segurança, embora os recursos materiais e humanos ainda 

não fossem definidos. E dentre o relato de todo o andamento dos trabalhos e 

conjecturas da Província lombarda, acerca da ida de Fr. Carlos ao Maranhão, o 

Definidor Fr. Paolino remete todas as correspondências enviadas e recebidas para 

demonstrar a preocupação e as providências tomadas para a realização de uma 

missão, tão esperada por Roma. Para o Definidor Provincial, esta seria realizada 

sem a dependência dos meios necessários, mas abandonados nos seus ideais, a 

ponto de declararem: “estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício material e moral”. 

                                                           

212 Carta do Definidor Provincial, Fr. Paolino de Verdello a Fr. Carlos, enviada de Milão, em 24 de 
setembro de 1893. Cf. Arquivo Provincial A/II/1/ 2t. 
213 Após a dispensa definitiva da Prefeitura Apostólica em elação à missão da Província de Milão, a 
missão de Pernambuco foi aceita pela Província de Nápoles (NEMBRO, 1955, p. 47). 
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No Maranhão, Fr. Carlos pensava na fundação de uma missão indígena. Para 

ele, havia um problema: o índio, que parece que ninguém pensa nestes brutos, 

selvagens, com todos os vícios, considerados como feras, vivendo no fundo das 

florestas, mas que poderiam ser chamados à Redenção.214 

O que ainda não estava na consciência de alguns missionários era enfrentar 

rios, florestas e toda a sorte de perigos, para ir ao encontro das aldeias indígenas. 

Tudo parecia resolvido, porém, sem nenhuma perspectiva concreta do que viria 

doravante. As difíceis circunstâncias, para esta fundação, apontavam um turbilhão de 

situações complicadas. Os conflitos ainda permaneciam entre a Província de Milão e 

a Prefeitura Apostólica de Pernambuco, apesar de serem amenizados com a ida do 

Fr. Carlos ao Maranhão. Eram dificuldades que pareciam se resolver com o passar 

dos dias. Na carta escrita pelo Fr. Gaetano de Messina, de Recife, em 8 de setembro 

de 1893 ao Fr. Carlos, que já se encontrava no Maranhão, é possível sentir ânimos 

mais contidos: 

M.R. P. Carlos, 
Acuso recepção de sua carta em que me scientifica (sic) a sua chegada a 
esta capital do Maranhão e a caridosa recepção que teve do Exc.m° Rev.mo 
Sr. Bispo, o que estimo, assim como os iniciados projetos para a futura 
Missão. 
Seguem, conforme seu pedido contido na carta aludida, fr. Afonso e fr. 
Daniel, aos quais a Penha paga a passagem e entrega mais duzentos mil réis 
para auxílio às despesas da instalação. Continue pois V.P.M.R. no 
cumprimento das ordens recebidas; e Deus abençoe seus trabalhos. Servo 
em Cristo Fr. Gaetano Prefeito Capuchinho.215  

 
A carta indica que houve a organização da saída dos outros capuchinhos 

lombardos de Pernambuco, a pedido de Fr. Carlos. Há ainda a preocupação do 

Prefeito Apostólico em arcar com despesas e enviar algum recurso, embora pouco, 

para o estabelecimento dos capuchinhos no Maranhão. A fonte convoca ainda o 

sentido de tréguas nas tensões anteriores, com um gesto de gentileza. Porém, esta 

mensagem do Prefeito Apostólico de Pernambuco não parece ser recebida com este 

entendimento. Em resposta, de São Luís do Maranhão, em 20 de setembro de 1893, 

Fr. Carlos escreve agradecendo ao Fr. Gaetano de Messina, nos seguintes termos: 
 

Reverendíssimo Padre Prefeito, 
Fr. Afonso e Fr. Daniel chegaram a esta capital na quinta feira da passada 
semana, depois de uma viagem feliz. 

                                                           

214 Comentário de Fr. Carlos para os Annali Francescanni (t. XXIV, 1893, p. 461-66, 490-94, 532-34) 
sobre as suas intenções, acerca da urgência de afrontarem esse problema dos indígenas. Para ele, 
esse deveria ser o principal motivo de os missionários lombardos estarem no Brasil. 
215 Cf. Arquivo Provincial A|II|1|2p. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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V.P. Reverendíssima, na sua carta de 8 do corrente mês, me diz que estima 
muito os iniciados projetos da futura Missão, manda-me continuar e pede a 
benção de Deus sobre os nossos trabalhos, me remetendo duzentos mil reis 
para auxiliar as despesas da instalação. 
Tomei tudo isto como um feliz presságio de que não nos faltará nem a 
benevolência de V. Reverendíssima, nem a Providência Divina. E com efeito 
começamos logo os trabalhos e agora só nos faltam operários. Pelo que Se 
V.P. Reverendíssima logo mandasse para cá P. Mansueto, que tanto deseja 
vir à Nossa Missão, poderia logo frutificar muito e bem cedo executaria, Deus 
querendo, o projeto de chegar aos Primeiros Morros. 
Estou convencido que a vinda de P. Mansueto não é contrária e sim conforme 
com os desejos do M.R.P. Provincial. 
Agradecendo-lhe todo o bem que V.P. Reverendíssima tem feito para nós, 
rogo-lhe que se digne apresentar os nossos mais afetuosos agradecimentos 
ao Reverendíssimo Diretor da Colônia e a todos os demais Padres e Irmãos. 
Peço-lhe a paternal benção e me professo. Da V. P. Reverendíssimo. 
Rev.mo súdito fr. Carlos M. de S. M. 
P.S. No mês de agosto celebrei 11 Missas segundo a intenção de V.P. 
Reverendíssima.216  

 
Apesar de agradecer as gentilezas do Prefeito, pedindo-lhe mais o favor de 

envio de outro capuchinho lombardo, Fr. Carlos deixa transparecer que ainda está 

incomodado. Manifesta-se com um gesto de desagrado ao valor do recurso doado 

pela Prefeitura Apostólica de Pernambuco, referente a duzentos mil réis. O que 

chama atenção é a declaração de Fr. Carlos sobre uma missão (inexistente), 

esperando por outro capuchinho (Fr. Mansueto), que almeja estar inserido nas 

atividades missionárias no Maranhão (mas nas missões populares). Percebe-se que 

Fr. Carlos agia como Superior de uma missão, ainda não autorizada e fundada, 

passando a pedir ao Prefeito Apostólico que enviasse mais dois missionários para o 

Maranhão. – Qual missão? Perguntará, mais adiante, o Ministro Geral, Fr. Bernardo 

de Andermatt, questionando a falta de notícias. 

Mas, apesar de todos estes movimentos, a Missão do Maranhão só foi 

inaugurada em 1894. O Ministro Geral da Ordem, ao criar a nova entidade missionária, 

não entendia ter que desvincular a Província de Milão da incumbência assumida em 

Pernambuco. O decreto da S. Congregação, pelos negócios eclesiásticos, em 12 de 

janeiro de 1892, mantinha íntegro o seu valor e não era certo o poder do Ministro Geral 

mudá-lo. Isto é evidente nas preocupações relatadas na carta enviada pelo Ministro 

Geral da Ordem Capuchinha para o Ministro Provincial de Milão, de Roma, em 3 de 

abril de 1894: 

 
Nós respondemos à sua carta de 21 de março, que após o envio a V.P.M.R. 
uma carta de 5 disse, veio uma carta de Pernambuco com algumas palavras 

                                                           

216 Cf. Arquivo Provincial A|II|1| 2r. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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de P. Samuel, mas os de Maranhão, até agora, continuam a manter o silêncio 
perfeito. Como lhe escrevemos, fr. Carlo ainda não nos avisou do que se 
passou no Maranhão; e nós não os enviaremos a obediência, enquanto não 
nos informarem o estado das coisas. 
Depois de ter recebido tal obediência, ao invés de ser um motivo para abster-
se de qualquer relação conosco, devia estimulá-lo mais a escrever. E este 
comportamento, sua desqualificada compostura provocou aquelas nossas 
palavras muito justas, que tão dolorosa impressão vos fizeram, embora eles 
não foram dirigidos tanto contra vós nem contra seu Definitório. 
Além disso, o V.P.M.R. pode escrever ao Padre Ministro Geral todas as 
observações que eles quiserem, e até mesmo adicionar, que absolutamente 
não quer mais saber da Prefeitura de Pernambuco; mas o Geral não pode 
fazer o mesmo com a Santa Sé, que confiou a Prefeitura da Província de São 
Carlos. 
Que se as diferenças surgiram e feito tanta confusão, estes não são, contudo, 
de tal peso que deve impedir as pessoas religiosas de chegar a um acordo 
que faça honrar à Província e da Missão. 
O prefeito já aderiu totalmente à nossa urgência e logo virá um daqueles 
padres missionários para tratar a coisa conosco e com você, e essas 
negociações serão coroados com um resultado feliz, se também a P.V.M.R. 
e seu Definitório aderirem. 
Assim que as duas partes, que se recusassem essa solução, assumiria em 
face de Deus, à Igreja e à Ordem a responsabilidade do abandono daquela 
Prefeitura, que nossos padres construíram com tantas boas obras para dois 
séculos, ganhando todos a Ordem, o amor, o respeito e o respeito desses 
povos.217  
 

As tensões entre os superiores de Milão também estariam estendendo-se às 

relações com a Cúria Geral. O Ministro Geral não aprovava todo aquele 

comportamento da Província de Milão, em relação aos frades anciãos de 

Pernambuco. E menos ainda, as atitudes autônomas de Fr. Carlos em tratativas com 

o bispo do Maranhão. 

Todavia, o Definitório Provincial de Milão, já ao prospectar uma eventual missão 

no Maranhão, e em seguida às dificuldades intervenientes com o Prefeito Apostólico 

de Pernambuco, insistiu para que o Superior Geral obtivesse uma isenção da 

prefeitura. “Quanto a Pernambuco, seria muito bom se lhe fosse obtido da Santa Sé 

que fosse anulada a primeira parte do pontifício decreto que confia a nós aquela 

missão” (Carta do Ministro Provincial ao Ministro Geral. Datada de 30 de agosto de 

1893. AGMC, H 67, Doc. Off. A, 12). Estabilizada oficialmente a Missão do Maranhão, 

a eles foram adicionadas também as obrigações para com esta, e a impossibilidade, 

por parte da Província lombarda, de fornecer pessoal aos três campos distintos e 

assim diversos como Pernambuco, Maranhão e a futura missão indígena do 

Amazonas. Nembro (1957, p. 47) comenta que o Definitório Geral reconheceu o bom 

senso dos motivos adotados, e comunicou ao Provincial de Milão as seguintes 

                                                           

217 Cf. Arquivo Provincial, A|II|1| 3v. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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disposições, aprovadas pelo Ministro Geral: “1) plena autonomia e liberdade de ação 

aos missionários do Maranhão; 2) dispensa, por enquanto, de qualquer obrigação em 

relação a Pernambuco, visto que a província deve empenhar-se a potencializar a nova 

missão”. 

As tensões de Pernambuco passaram, mas outras começaram a surgir em 

diversas dimensões, com os lombardos no Maranhão. Eram emergências referentes 

à aquisição de uma residência, que abrigasse a fraternidade dos capuchinhos e à 

organização e manutenção da Missão. Tudo sem a intervenção da Cúria Geral da 

Ordem, apesar de algumas deliberações posteriores, referentes à continuidade da 

Missão no pós-massacre. 

Por outro lado, ainda havia a expectativa do bispo Dom Antônio Cândido 

Alvarenga, em resolver a principal dificuldade: a escassez de clero naquela diocese 

de São Luís218 do Maranhão. Em 1893, as Ordens dos mercedários, carmelitas e 

franciscanos já não existiam mais no Estado, e o Governo apressava-se em confiscar 

todos os seus bens.219 Ademais, a maçonaria manifestava o seu espírito dominante, 

pelo Estado. Portanto, o bispo aproveitou a oportunidade de aceitar a disponibilidade 

dos capuchinhos lombardos que desejariam se estabelecer no Maranhão, como 

“primeiro passo rumo ao último termo de sua missão, que era dedicarem-se à 

catequese dos índios nas margens do rio Amazonas” (NEMBRO, 1955, p, 25). Este 

foi o argumento do Fr. Carlos aos outros missionários, quando da mudança de rota 

para o Maranhão. Ele justificava que este Estado era uma porta para o Amazonas. 

 

2.5.1 Uma inauguração no claustro 

 

Fr. Carlos empenhou-se em inaugurar e legitimar uma Missão. Entretanto, o 

missionário lombardo recolheu-se em silêncio. Nesta perspectiva, o claustro220 foi 

realmente a representação das circunstâncias de inauguração da Missão do 

                                                           

218 À época, a diocese de São Luís – território de aproximadamente 700.000 km², com população de 
mais ou menos 750.000 habitantes e considerável presença de povos indígenas – articulava em 85 
paróquias, mas dispondo de pouquíssimos sacerdotes (GIANELLINI, 1993, p. 62).  
219 Há indícios dessa apropriação de bens de algumas Ordens religiosas pela União no Diário Oficial 
do Estado do Maranhão, de 9 de julho de 1911. Trata-se de um Edital publicado para leilão do Convento 
do Carmo, em ruínas. Este Edital faz o relato da aquisição das terras doadas por Alexandre de Moura, 
em 1615, para os Carmelitas e a situação de posse para a União, logo após a morte do último frade.  
220 É necessário recorrer aos significados da palavra, para estabelecer o sentido convocado pelas fontes 
escritas, acerca da inauguração de uma missão reclusa, com restrições e limites. Claustro significa 
convento: clausura, recolhimento: reclusão, retiro, restrição: limite (HOUAISS, 2003). A metáfora do 
claustro foi usada para representar as condições da inauguração da Missão do Maranhão (1894). 
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Maranhão, instituída por decreto canônico, em 12 de maio de 1894. Aqui se considera 

o ano de 1893, como o início das negociações para este acontecimento221 

missionário. Mas, somente no ano seguinte, após tantas comunicações internas entre 

a Ordem Capuchinha, a Província de Milão e Fr. Carlos de San Martino Olearo, foi 

possível sistematizar, mesmo que precariamente, uma ideia de missão entre os 

indígenas da região da Barra do Corda, no Maranhão. Esta deliberação sobre uma 

Missão foi enclausurada nas decisões de Fr. Carlos, nos limites da Província de Milão, 

da Ordem Capuchinha e da diocese de São Luís do Maranhão. 

O sentido da inauguração no claustro foi o recolhimento e silêncio do Fr. 

Carlos, quando chegou ao Maranhão. Só se comunicava com o Provincial de Milão e 

escrevia para os Annali Francescanni. Com aproximados nove meses sem dar 

nenhuma notícia ao Ministro Geral,222 Fr. Carlos foi localizado e instado a se explicar 

sobre o silêncio e a clausura. 

Isto causou nova tensão entre a Província de Milão e a Ordem Capuchinha. O 

capuchinho não poderia fazer valer seu status de homem de governo já consolidado 

em Milão, quando pretendeu abrir uma missão indígena por conta própria. A 

obediência fazia-se necessária, uma vez que sem a intermediação de uma Prefeitura 

Apostólica, ele deveria prestar contas aos seus superiores, o Ministro Geral e o 

Ministro Provincial de Milão. Ele não poderia se eximir de enviar relatórios sobre o 

que estaria acontecendo, para a inauguração da Missão indígena. A falta de notícias 

intrigou o Ministro Geral, gerando várias preocupações. 

Passados oito meses de sua chegada ao Maranhão, Fr. Carlos escreveu, de 

São Luís, em 15 de abril de 1894, ao Pe. Ministro Geral, procurando justificar seu 

silêncio e sua maneira de agir “não canônica”: 

 
a ambiguidade da nossa posição entre província e Prefeito, e o estado de 
acusa em que nos considerávamos postos, foram a única causa do meu 
silêncio e de meus colegas. Longe de nós querer [ermos] ocultar coisa alguma 
a V. P. Reverendíssima e do pensamento de nos subtrair até minimamente 
da imediata jurisdição do Pe. Geral, pelo contrário acreditamos que 
deveríamos em silêncio (se bem que não ociosos) aguardar o juízo supremo 
de V.P. Reverendíssima sobre a nossa maneira de agir. 
[...] 
Somente pareceu-nos que nossas notícias enviadas pelo canal da Província 
tivessem de merecer mais crédito do que se enviadas por nós, que éramos a 

                                                           

221 Naquilo que este se tornaria; o que provocou uma mudança na abordagem do antes do 
acontecimento em direção ao seu depois, de suas causas aos seus vestígios (DOSSE, 2013).  
222 ANEXO G – Carta do Ministro Geral, Bernardo de Andermatt a Fr. Carlos. De Roma, em 15 de maio 
de 1894. Carta ressentida por ter sido mantido ao escuro daquilo que se passava na missão, por tão 
longo tempo. 
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parte acusada, à qual competia aguardar em silêncio o juízo e as ordens de 
V.P. Reverendíssima. 
Sendo esta, a nossa persuasão, deixou-nos muito admirados saber por 
intermédio do Sr. Bispo do Maranhão que V.P. mostra desejo de saber de 
nossas comunicações, e que o Pe. Secretário Geral para as Missões lhe 
tenha escrito de não conhecer sequer o nosso endereço. 
Por certo nos temos admirado bastante ao ouvir isto, porém não nos temos 
ressentido, pensando que ao coração paterno de V.P. deveria ser muito 
agradável uma palavra dirigida diretamente por seus filhos distantes, e que 
por isto nós deveríamos ter superado todo receio e desabafar diretamente 
com V.P. Reverendíssima.223  

 

Fr. Carlos justifica o seu silêncio informando ao Ministro Geral que tanto a 

Província de Milão quanto o Prefeito Apostólico sabiam do que estava se passando 

com as atividades dos missionários do Maranhão. Ele transfere as possibilidades de 

questionamentos do Ministro Geral da Ordem; coloca-o na condição de ouvinte das 

suas expectativas missionárias. Isto pode justificar o porquê de alguns capuchinhos 

considerarem o Fr. Carlos como um “apaixonado, entusiasta e sonhador, líder 

indiscutível e aceito, sempre primeiro em tudo, [...] incontenível [incontido] apóstolo 

por chegar logo às margens do rio e às florestas para falar de Cristo” (GIANELLINI, 

1993, p. 12). Ele pretendia, no relato, convencer o Ministro Geral do êxito que teria a 

missão, que ainda não existia, nem de fato nem de direito, regulamentada. E, na 

oportunidade, ele apresentava uma geopolítica missionária, com expectativas 

positivas sobre a aquisição de um convento e estações de cristianização indígena, 

segundo relato seguinte: 

 
Conforta-nos, entretanto o pensamento que V.P. nutre a esperança (e é 
aquilo que nos garantem os Superiores da Província) que, com a ajuda de 
Deus e pela intercessão da V.S. esta incipiente Missão terá resultado 
felicíssimo. 
Outro sumo conforto recebemos da Província e é que ela está disposta a 
executar o projeto concertado por mim com o Sr. Bispo e enviado à 
Província para que o apresentasse a V.P. Reverendíssima, a saber de 
prover além que a um hospício aqui na capital também a duas estações para 
os índios em Barra do Corda e Turiaçu. 
Da parte da Província nos garantem que breve serão satisfeitos esses votos 
deste Bispo e estará bem estabelecida esta tão necessária Missão, tudo 
dependendo do paterno coração e do zelo de V.P. reverendíssima, que nós 
aguardamos com paciência. 
Enquanto isto, para ir ao encontro de seus desejos, embora nos tenham sido 
manifestados somente de maneira indireta e para suprir à falta de relações 
que, conforme o Estatuto (eu o recebi somente em fevereiro [1894]) 
deveríamos lhe ter enviado em janeiro: eis um sucinto relatório, mas exato 
daquilo que fizemos com a ajuda de Deus; e nossa situação presente. 

                                                           

223 Carta de Fr. Carlos ao Ministro Geral, justificando o seu silêncio de quase nove meses, sem notícias 
à Cúria Geral. (Cf. APC (Mic. 173/ 2.II. 6-12 – III. 1+2+3  3530). Vialle Piave-Milão. 
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                                         O Sr. Bispo nos dá   a Igreja de São João Batista com anexa pequena casa 
e jardim; mais a Vila São Francisco e 400 braças de terreno situada para além 
da.................baía homônima, a uns dez minutos da cidade.224 

 
Contudo, até o momento, nem um ato legal havia sido celebrado. Nem de 

doação, porque Fr. Carlos ainda esperava uma palavra decisiva do Ministro Geral da 

Ordem. Fr. Carlos, em tempo de se justificar, cobrava uma posição da Ordem 

Capuchinha e da Província lombarda acerca de uma legitimação da sua conduta, 

querendo obter um documento que validasse a sua ideia de fundar uma missão. Ele 

não se dava conta da precipitação de tomar a frente e negociar sem ser incumbido 

por ninguém. Mas, o frade continuava a sua justificativa: 

 
De fato, porém, por benigno favor do Bispo, nós já estamos de posse de São 
João, e aí fizemos algumas mais indispensáveis despesas de adaptação. Se 
num futuro tivessem de chegar um bom número de companheiros, eles 
deveriam se acomodar em São Francisco e tomaríamos posse também 
daquela casa. 
A única condição que o Sr. Bispo põe é que quando os Capuchinhos tivessem 
de deixar algum destes lugares, a propriedade e o uso voltem para o Bispo 
pro tempore. 
Carece também de notar que eu não estou apressado em redigir atos legais, 
para sempre melhor estudar o terreno; e porque o próprio Bispo espera obter 
a livre propriedade do Convento do Carmo, que atualmente está na mão do 
Governo e que uma vez declarado, como é bem possível, propriedade 
episcopal, o Prelado iria ceder para a nossa Ordem, com a mesma condição 
de São João. 
O Reverendíssimo Pe. Secretário pode conhecer se acaso um lugar em que 
se pode estar melhor do que aqui.225  

 
Com a experiência de ex-missionário no Maranhão, o Secretário Geral das 

Missões conhecia muito bem o Maranhão, sua gente e sua cultura, bem como as 

dificuldades climáticas e geográficas, também aquelas políticas, ligadas aos 

fazendeiros. Em função disto, parece que Fr. Carlos aproveita e apela para ele, 

pensando ter nele um aliado, para fazer a sua vontade. Enquanto isto, Fr. Carlos 

projetava um pensamento fixo para o Convento do Carmo,226 e não conseguia mais 

se ver sem este estabelecimento. Ele estava confiante na Providência que, assim 

como resolveu o restauro da Igreja São João, também concorreria para que fosse 

restaurado o convento e igreja do Carmo. Para isto, continua:  

 

                                                           

224 Idem. 
225 Idem. 
226 Convento dos frades carmelitas, que se encontrava desativado e em ruínas, em virtude de não haver 
mais a presença destes frades no Maranhão. O Convento e a Igreja estavam interditados, pelo Estado, 
pois eram patrimônio federal. 
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Por enquanto nós vamos adiante economizando nas despesas para a casa 
decisiva. 
Mas as despesas serão indispensáveis, tanto aqui quanto acolá; pois o Sr. 
Bispo doa os lugares, mas não os recursos, para ajudar nos consertos e 
recuperação da quase completa ruína em que caíram e para os adaptar 
conforme nossos costumes. 
Contudo aquela Providência que me ajudou a reduzir a casa de São João, 
que era um espanto, a poder morar nela, ajudar-me-á a juntar recursos para 
restaurar a igreja e o resto da casa aqui, ou então a igreja e o resto do 
convento do Carmo  
Outra fonte de despesas é a provisão de tudo o que for preciso para a casa e 
a igreja; pois eu aqui cheguei com a bolsa de viagem e com 200§000 reis (ao 
câmbio de hoje 214 francos); porém, afora poucas semanas, quer eu sozinho, 
quer os demais não temos sofrido sérias deficiências e agora vamos de 
maneira regular, graças à Divina Providência que nos acompanha. 
Por fim fonte de despesas será a instalação das duas estações se forem 
aceitas, não sendo conveniente aceitar ajudas do Governo.227  

 

Fr. Carlos mais tarde irá mudar de pensamento, ao contato com a realidade, o 

que afetará também a fundação de uma colônia em Santo Antônio do Prata, no Pará, 

e o levará ao colapso. Nesta perspectiva de muitas ideias, ilusões e sonhos, o 

capuchinho não previa empecilhos, pois nunca havia trabalhado em paróquias 

maranhenses. Sem recursos, mas com coragem, esperava apenas em dar vasão ao 

seu projeto imaginário. Fr. Carlos contava com a Providência, pois o bispo não ajudaria 

com os recursos. Em função desta falta de meios financeiros, além do socorro que 

pedia à Província lombarda e à Cúria Geral da Ordem, Fr. Carlos assumiu várias 

atividades pastorais na cidade, sendo inclusive Professor de Teologia no Seminário 

de Santo Antônio, em São Luís - MA. Sobre estas fontes de recurso, ele informa: 

 
Fontes de recurso são: a Providência Divina, que inspire a Roma e à Província 
de nos enviar socorros, pois aqui não há como esperar grandes recursos. 2º 
em seguida o nosso trabalho, pois como bem sabe o Secretário, aqui as 
Missões ambulantes (tendo a faculdade de crismar e de pedir esmolas, que 
o Bispo de boa vontade nos concede) são de grande ajuda material, além de 
atender à grande necessidade espiritual. 
É por causa disto que solicito o envio de ótimos companheiros tão desejados, 
para que aqui a Missão se estabeleça não somente com os preliminares, mas 
sobretudo com a atuação. 
Quanto à catequese dos índios, o único meio para agir, sem recorrer ao 
Governo, é aquele já proposto pelo Bispo do Pará Jerônimo Thomé, 
atualmente Bispo de Bahia ao Reverendíssimo Padre Prefeito. Isto é aceitar 
o encargo de uma Paróquia próxima das Aldeias e de lá irradiar nossa 
ação entre os índios.  
A Paróquia, após as primeiras despesas de viagens e instalação, dá para 
viver mui comodamente em muitos frades, os quais estenderiam sua Missão, 
se Deus quiser, e com o tempo poderiam reduzir os índios a serem bons 
cristãos, pelo menos como o são os moradores do sertão e ainda mais do que 
eles; pois os cuidados dos frades para com eles seriam ainda maiores do que 
aquele que os padres diocesanos têm pelas dispersas e imensas paróquias 
deles. Aqui temos a vantagem de duas flóridas e belas (materialmente) 
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paróquias, que muito poderiam se prestar para tal fim:  Barra do Corda e 
Turiaçu. 
Seria minha intenção aceitar o encargo delas até quando podermos ter 
naquelas localidades não somente estações, mas verdadeiros hospícios para 
vários Padres que fossem não somente missionários para os indígenas, mas 
para todo o alto sertão até Goiás do lado de Barra do Corda, e até o Pará do 
lado de Turiaçu.228  

 
O encargo de uma Paróquia próxima das Aldeias e de lá irradiar nossa ação 

entre os índios era uma prática desde a administração pombalina. Esta era uma 

questão de grande tensão entre os religiosos e os bispos diocesanos. Por constituição, 

os religiosos não podiam aceitar paróquias (e o cargo de párocos), uma vez que tal 

cargo implicava um benefício (pensão) que contrariava o voto da pobreza; nem aceitar 

a visitação do bispo, que implicava uma jurisdição do bispo diocesano na 

administração interna da congregação, paralela à que tinha. Os capuchinhos tinham 

aceito ambas as exceções e por isso não tinham sido expulsos, permanecendo 

atuando no Brasil como clero auxiliar ao clero secular. 

O que importa aqui é que os capuchinhos já podiam receber os proventos de 

párocos, contando com entradas fixas para a sua manutenção. Mais ainda, era 

praticamente a mesma coisa que propusera Pombal no seu regimento das Missões 

de 1755/57. Transformar aldeias em paróquias ou incluir as aldeias nas paróquias. 

Isto equivalia a atuar, na prática, uma civilização do índio, o qual passava a ser tratado 

como o branco civilizado e “urbano”! 

O porquê do Maranhão, e mais precisamente para Barra do Corda, ser o alvo 

das atenções de Fr. Carlos devia-se primeiramente aos precedentes missionários na 

Colônia Dois Braços. Ele intencionava restabelecer a missão indígena desta estação. 

Mas, vale ressaltar que, em virtude de a Paróquia de Barra do Corda estar desativada, 

em um intervalo de vinte anos (1874-1894) por falta de clero, o Bispo resolveu entregá-

la aos missionários lombardos, uma vez que a Diocese de São Luís não tinha 

condições de prover os missionários com as suas despesas. 

Na Paróquia de Barra do Corda havia muitas aldeias indígenas. 

Oportunamente, Fr. Carlos associou o êxito da Colônia Isabel (Recife) à possibilidade 

de reativar a Colônia Dois Braços, com a intenção de inaugurar uma empresa 

missionária similar. Tanto que, em 1896, fundou a Colônia de São José da 

Providência, em Alto Alegre (na Comarca de Barra do Corda). 

                                                           

228 Idem. 



169 

 

A lembrança de ir para o Maranhão e facilitar a entrada no Amazonas, parecia 

fora de cogitação. No relato, o capuchinho continuava incisivo em oficializar a missão 

e na provisão de Superior Regular, embora já a exercesse por sua conta. Ademais, 

Barra do Corda era uma estação que precisava das atividades pastorais, uma vez que 

já era um grande centro. Mas, apesar desta predisposição de Fr. Carlos em fundar 

uma missão, ainda não se pode afirmar que este missionário capuchinho tenha 

determinado o curso do acontecimento da Missão. De volta ao relato: 

 
Tudo isto por enquanto está nas mãos de Deus e dos Superiores: mas eu 
acho que é meu dever, agora que a Província me escreveu que, por parte 
dela, aceita as estações de Barra do Corda e de Turiaçu e que V.P. escreveu 
ao Bispo, que por sua parte, não somente não irá pôr obstáculos aos planos 
apresentados pela Província, mas terá toda a solicitude para com esta 
Missão, será meu dever aderir aos desejos do Sr. Bispo de verificar in loco 
aquelas posições. 
O Sr. Bispo diz e escreveu que não haverá dificuldades, mas antes de levar 
lá Padres e Irmãos, muitas coisas tem que ser acertadas. 
Portanto agora que, se não oficialmente pelo menos oficiosamente, fui 
inteirado da responsabilidade desta Missão e [...] minha, ficamos à espera 
dos companheiros, aproveitando os meses melhores e vou a Barra do Corda. 
São vinte anos que aquela Vila está sem sacerdotes; encontrarei muito o 
que fazer. A partir de lá terei informações e ajudas para uma visita às Aldeias 
entre Barra do Corda e Mirador e ao voltar em junho, poderei dar informações 
exatas sobre a maneira e sobre os indivíduos que devem ser enviados para 
lá.229  

 
A Província lombarda estava ciente do desejo do Bispo D. Antônio Alvarenga, 

referente a entregar aos capuchinhos a Paróquia de Barra do Corda. Esta era a 

solução para prover os missionários capuchinhos. Em São Luís, não era possível o 

Bispo arcar com as despesas desses missionários. Restava o Governo do Estado para 

uma ajuda aos missionários, mas Fr. Carlos não admitia esta dependência do 

Governo. Mas, embora protestasse que jamais aceitaria ajuda do Governo, Fr. Carlos 

rendeu-se em aceitar a referida ajuda: 

 
Consegui do Governador do Estado Dr. Casemiro Junior a viagem grátis, 
pois eu teria uma certa dificuldade em gastar uns 200§000 reis. Na visita de 
agradecimento que hoje lhe fiz, disse-me que sempre o haveremos de 
encontrar pronto a apoiar a nossa Missão de ordem e de paz. 
Este apoio, que nos foi procurado por Monsenhor Mourão, Vigário Geral e 
Presidente da Assembleia Estadual dos Deputados, nós a aceitamos com 
gratidão e nos é muito precioso nestes inícios. Mas não se pode muito contar 
com sua continuidade, pois estes governos mudam de repente. 
Agora outra coisa quanto a nós mesmos. A partir de 16 de agosto até 9 de 
novembro de 1893, vivi no Seminário, junto ao Sr. Bispo, prestando-me 
conforme a necessidade imensa e minhas fracas forças para a pregação, 
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para os enfermos, para as confissões e até para lecionar aos poucos 
alunos de Teologia desta Diocese. 
Enquanto isto chegaram o consenso do Prefeito (17 de setembro de 1893) 
e do Provincial (23 de setembro de 1893) e mais fr. Afonso e fr. Daniel (14 
de setembro de 1893).230 

 
É notório nas falas de Fr. Carlos que a prioridade desta empresa capuchinha 

eram os indígenas. Neste passo, conforme o documento seguinte: o Relatório do Fr. 

Carlos ao Ministro Geral, notam-se alguns lugares assumidos pelos capuchinhos 

lombardos, com a autorização do Bispo do Maranhão: Barra do Corda e de Tury-

Assu, bem como Vitória do Baixo Mearim, São Bento, da vasta diocese do Maranhão. 

Os frades recém-chegados, Fr. Afonso e Fr. Daniel, foram enviados para a 

pastoral junto à população ribeirinha de Vitória do Mearim. Na oportunidade, volta a 

ideia da Colônia Isabel também para Fr. Afonso, o qual, entretanto, logo ao chegar ao 

Maranhão, aplica-se às missões populares. Ele relatou aos Annali Francescani, 25 

(1893, 77-81|| 149-153|| 211-215) que nos lugarejos chamados “Primeiros Mouros, à 

margem do rio Grajaú e a Dois Braços no alto Mearim, há duas aldeias de índios já 

prontas para receberem os Padres. [...], mas logo que cheguem dois Padres e um 

irmão poderemos ocupar quatro ou cinco estações”. As observações do frade deixam 

transparecer a total falta de prévia preparação para uma pastoral missionária junto aos 

indígenas. Segundo o relatório do Fr. Carlos ao Ministro Geral: 

 
os frades foram em Missão na Comarca de Vitória no Baixo Mearim. No 
começo de novembro fr. Daniel teve que voltar, pois minha saúde parecia 
vacilar e, contado de morar em São João, era-me necessário um irmão. 
Fr. Afonso continuou a Missão e só voltou no último dia de dezembro trazendo 
uma nota de 252 Batizados, 4............. Crismas, 3265 Comunhões e 248 
matrimônios dos quais   somente 43 eram de casais de solteiros.  O resultado 
pode não parecer tanto, mas o Bispo, que conhece a índole destes lugares e 
seu nível moral, não esperava tanto, e demonstrou-se satisfeitíssimo. 
Para dar um pouco de animação à nossa Igreja e fazer um pouco de bem à 
cidade, organizei a festa da santa Infância, a partir do dia de Natal até ao 
segundo Domingo apões a Epifania.  Prédica e funções todos os dias. Veio 
também o Sr. Bispo vários dias, como também o Vigário Geral e ganhamos 
simpatia e afeto do povo e assim podemos realizar um bom número de 
Comunhões. 
Aos 31 de Janeiro [1893] chegou fr. Mansueto e com a sua ajuda podemos 
pregar em nossa e em outras igrejas da cidade por um total de 41 discursos; 
mais um retiro especial para os homens com um resultado sedutor, e celebrar 
os Sagrados Ritos da Semana Santa com a melhor propriedade e decoro 
possíveis. O concurso numeroso da cidade à nossa igreja parece querer nos 
convencer que fizemos o melhor que podíamos e as instituições voltam-se 
com confiança para nós. 
Mas por certo no mato não se tem muitas satisfações, fiz duas excursões até 
São José de Ribamar confessando etc.  Dei o retiro espiritual às religiosas 
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Dorotéias e seu Instituto; continuei as aulas de Teologia. E agora, o Bispo 
acha que minha viagem [para o interior] é necessária para o bem da Missão. 
Fr. Mansueto partiu para uma missão em São Bento e Pinheiro. 
Fr. Afonso prepara-se para o mês de maio e para o retiro aos clérigos do 
Seminário aqui na cidade. 
Também fr. Daniel, por estar só, é ocupadíssimo pois nós não temos nem 
sacristão e nem empregado algum. 
Quanto à saúde até o presente estamos todos bem e podemos continuar na 
regular observância com horário semelhante ao da Província, com exceção 
das matinas, que rezamos das 19 às 20 horas da noite em vez que à meia 
noite. 
Desejaríamos uma coleção completa dos ANALECTA e algum exemplar do 
novo RITUAL, pedindo a V. P. que no-los pudesse remeter grátis. Ficaríamos 
muito gratos. 
Todos prostrados a seus pés imploramos sua Paternal Benção, que nos 
conforte na árdua empresa, garantindo-lhe que, pelo que nos atinge, estamos 
dispostos, com a ajuda de deus, a qualquer sacrifício para seguir nossa 
vocação, sempre na perfeita obediência a nossos amadíssimos Superiores 
Gerais e Provinciais. De Vossa P. Reverendíssima Devotíssimos 
obedientíssimos filhos: fr. Carlos de S. Martinho, fr. Afonso de Castelo di 
Lecco cap., fr. Mansueto de Peveranza (ausente).231  

  
Fr. Carlos adoeceu quando ainda morava na Igreja São João. Enquanto este 

era atendido por Fr. Daniel de Clusone, que teve de voltar das missões populares nos 

vilarejos, Fr. Afonso continuava a Missão e só voltou no último dia de dezembro 

trazendo uma nota de 252 Batizados, 4 Crismas, 3265 Comunhões e 248 matrimônios, 

dos quais somente 43 eram de casais de solteiros, segundo o Relatório de Fr. Carlos 

ao Ministro Geral da Ordem. “O resultado pode não parecer tanto, mas o Bispo, que 

conhecia a índole destes lugares e seu nível moral, não esperava tanto, e demonstrou-

se satisfeitíssimo”. Por este resultado, nota-se que havia um satisfatório número de 

pessoas que corroborava o modelo missionário de missão popular urbana. Mas, vale 

ressaltar que o Bispo direcionava os capuchinhos para o interior do Estado. 

Preocupado, o Padre Ministro Geral, Bernardo de Andermatt, escreveu a Fr. 

Carlos, de Roma, em 15 de maio de 1984,232 cobrando relatório do que estava 

acontecendo no período de silêncio do capuchinho, no Maranhão. Dentre outras 

recomendações, o Superior Geral ratificava a obediência e prestação de contas das 

atividades missionárias: 

 
Finalmente, após oito meses de silêncio, recebemos sua solução em data 15 
de abril [1894] pela qual ficamos cientes daquilo que até agora ninguém nos 
tinha comunicado; embora V.P. afirme que suas informações minuciosas 
eram comunicadas ao Provincial. 
Foi-nos relatado, que o Sr. se deslocara para o Maranhão, mas ignorávamos 
o lugar de sua residência se estava na cidade ou fora dela. Em fevereiro o 

                                                           

231 Idem. 
232 ANEXO G – Carta do Ministro Geral, Bernardo de Andermatt, a Fr. Carlos. Carta ressentida por ter 
sido mantido ao escuro daquilo que se passava na missão, por tão longo tempo.  



172 

 

Sr. Bispo manifestou-nos o desejo de estabelecer os Capuchinhos em Barra 
do Corda e Turiaçu. 
Em março o Provincial apresentou-nos simplesmente o quesito se por ora 
devia se reter somente o lugar de São João, mas pela total falta de notícias, 
não podemos resolver o caso. 
Em abril o mesmo Provincial, pediu-nos a obediência para o retorno de Fr. 
Daniel transcrevendo-nos um trecho de carta de V.P. 
Eis todas as notícias que tínhamos antes de seu relatório. 
Agora deixamos que V.P. considere se tal procedimento em relação ao 
Superior Geral seja correto, frente à obrigação imposta pelas Ordenações 
Capitulares e pelo Estatuto das Missões, a qualquer simples Missionário e em 
grau maior àqueles que os encabeçam, de nos enviar diretamente seus 
relatórios. A qual coisa era até mais estritamente de dever no caso presente 
pelas circunstâncias que o acompanham. Pelo futuro informe-nos diretamente 
de tudo e não por meio do Provincial, como se faria com um preso ou com 
um súdito.233  

 
Pela carta, Fr. Carlos é duramente chamado à atenção! Ele desconsidera os 

deveres de regularmente informar sobre o seu proceder e o do seu grupo. Os 

superiores têm conhecimento por via de terceiros. Percebe-se uma preocupação pela 

conduta independente de Fr. Carlos, agindo por conta própria, A preocupação do 

Ministro Geral, acerca destas ações autônomas, estava nas implicações e suas 

consequências. Mas, para levar o Fr. Carlos à obediência e respeito pela missão, e 

pelos missionários, o Padre Bernardo de Andermatt continuou a advertência:  

 
Agora, portanto, por meio do Provincial enviamos-lhe a obediência de 
Superior e vamos responder a quanto nos manifesta: antes de tudo 
respondemos ao Sr. Bispo agradecendo pela confiança que deposita nos 
Capuchinhos e pela benignidade de lhes conceder o uso das casas das quais 
nos fala. Isto é conforme à nossa condição, porque nós não podemos ter 
nenhuma propriedade, e o contrato entre o Sr. Bispo e os Capuchinhos não 
pode ter in conscientia outra força a não ser a de uma simples convenção 
amigável para durar até que de uma parte e da outra continue a subsistir a 
condição estabelecida. Confiramos-lhe, portanto, pelo presente as oportunas 
faculdades para lavrar a convenção em pauta.234  

 
O Ministro Geral, Fr. Bernardo de Andermatt adverte Fr. Carlos que o bispo não 

pode interferir na organização interna de uma congregação. Tudo tem que ser 

ordenado por uma convenção escrita entre os superiores e o bispo, não por um frade, 

de própria inciativa, e o bispo. Portanto, não era coerente que o bispo direcionasse os 

frades a Barra do Corda, ou a qualquer outro lugar. 

Aqui, a inauguração no claustro pode significar ainda o olhar de dentro do 

individualismo do Fr. Carlos, do seu individualismo em fundar uma missão sem nada 

                                                           

233 Carta do Ministro Geral ao Fr. Carlos, na qual cobra relatório das atividades ainda não relatadas, no 
período de silêncio do Fr. Carlos (Cf. AVPMP, Crônicas da Missão A|I|1 fl.1- 1v. Convento do Carmo. 
São Luís - MA). 
234 Idem. 
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de concreto. Era uma inauguração restrita às expectativas da Província lombarda, 

sem autorização da Cúria Geral da Ordem. Era uma concepção missionária pensada, 

na perspectiva imediatista, sem considerar nem o vir a ser visto de fora, tampouco de 

dentro das condições de fundação e das prescrições na Regra. Nota-se ainda que, a 

passagem dos missionários pelo Colégio Internacional da Ordem, em Roma, não 

pareceu suficiente para prepará-los, nem técnica e menos ainda psicologicamente. 

Estes missionários nunca tiveram contato algum com missões indígenas. Só ouviam 

o relato de experiências de terceiros. 

A inauguração no claustro é sentida pela férrea determinação de Fr. Carlos, 

por sua vontade pessoal de missionar entre os índios, alheio à experiência dos frades 

de Pernambuco. Pela sua grande personalidade e autoridade junto aos seus ex-

alunos, Fr. Carlos contagiou outros frades com os seus planos de missão, no claustro. 

Queriam a todo o custo superar todos os obstáculos, por mais difíceis que fossem, 

com o ideal de chegar onde ninguém queria ir. Entretanto, não é possível atribuir 

exclusivamente a Fr. Carlos este fato de intransigência, uma vez que os outros frades 

também não tinham a mínima ideia do que fossem as dificuldades de andar em 

desobriga, e as consequências dos contatos com indígenas, sem conhecimento das 

ambiências e do modo de vida destes povos. Desconsideravam o contexto dos 

fazendeiros, do avanço das fazendas de gado e seus interesses. Os frades não 

sabiam dos contrastes entre índios e fazendeiros; não sabiam da política regional, 

ainda mais naquela região conflituosa de Barra do Corda. Separavam completamente 

a esfera espiritual daquela política civilizacional e suas implicações nas culturas dos 

povos indígenas. 

Mas, apesar de não ter recursos, Fr. Carlos acreditava em um porvir 

providencial divino, julgando-se ainda injustiçado pela incompreensão do Prefeito 

Apostólico. O plano seria restabelecer a antiga missão capuchinha entre os indígenas 

do rio Mearim (da Colônia Dois Braços235), ou abrir outra. 

 

 

 

                                                           

235 A Colônia Dois Braços foi dirigida pelos Fr. Doroteo da Dronero, Fr. José Maria de Loro Piceno e Fr. 
Antonino de Reschio. No Documento 3, pode-se identificar, no mapa da Província do Maranhão em 
perspectiva, a localização da Missão do Corda, na qual fora organizado um aldeamento capuchinho 
denominado de Colônia Dois Braços.  
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2.6  NO ENIGMA DA AUTONOMIA E LIBERDADE MISSIONÁRIA: O SENTIDO DE 

UMA UTOPIA 

 

Fr. Carlos era um gestor que se dizia missionário. Mas tinha o dom da 

persuasão. Desejava ser missionário. Os seus ex-alunos missionários o idealizavam, 

admiravam a sua retórica persuasiva e, de consequência, não só apoiavam as suas 

ideias, mas a ele se juntavam. Porém, quando chegaram ao tão sonhado Maranhão, 

todos tiveram de se adequar ao novo contexto regional. Mas, ainda não estariam 

missionando entre os indígenas. 

O Maranhão apresentava-se como terra inexplorada e desconhecida para os 

novos missionários. O período de 1893 (data da chegada a S. Luís) a 1901 foi decisivo 

para o estabelecimento da missão em Barra do Corda. Se, por um lado, a idealizada 

missão começava, finalmente, a se concretizar, por outro, ainda não passava de 

planos imaginários, sem nenhuma aderência à realidade. Enquanto fr. Carlos pensava 

uma missão indígena, o bispo de São Luís precisava dos capuchinhos para “a 

assistência religiosa das igrejas de São João, de N.S. da Vitória – a Catedral da Sé, 

de São Pantaleão e do Cemitério, além do Seminário, e da assistência religiosa no 

interior o Maranhão” (GIANELLINI, 1993, p. 62).  

Vale ressaltar, que os vestígios desta Missão sugerem atividades 

diversificadas, em virtude de tensões entre os missionários, e das necessidades da 

diocese do Maranhão.236 Na verdade, as atividades missionárias dos capuchinhos 

lombardos foram se conformando em duas frentes missionárias, a partir de suas 

aspirações pessoais. Fr. Carlos pretendia liderar um grupo para a missão indígena, 

mas outro grupo voltou-se para as tradições das missões populares. Os primeiros eram 

os seus ex-alunos; os últimos eram os frades que se adaptaram rapidamente nas 

atividades da Prefeitura Apostólica de Pernambuco. Eram mais idosos. Naquele 

momento, a Missão do Maranhão foi acontecendo movida pelas convicções dos dois 

grupos de missionários, apesar das interferências de Fr. Carlos na condição de Superior 

Regular. Mas, vale dizer que estes frades eram destemidos, queriam logo adentrar as 

florestas, aldeias indígenas, lugarejos, cristianizando. Todavia, o bispo tinha em mente 

sanar uma sua necessidade específica: a falta de clero face à grande demanda 

pastoral, sobretudo no Sertão maranhense. 

                                                           

236 Diocese vasta, circunscrita em oitenta e cinco paróquias, com um clero não superior a setenta 
padres, alguns já envelhecidos e enfermos (GIANELLINI, 1993, p. 215). 
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Mapa 7 - Ilha de São Luís do Maranhão: demarcação das Igrejas237 no sítio do Centro 
Histórico (1912). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferreira (1853). 

 

Partir para o interior seria outra demanda pastoral ainda mais desgastante. 

Pelas distâncias e ambiências hostis das florestas e rios, pelas inexperiências desses 

aspirantes a missionários, estes capuchinhos não conheciam nada da realidade 

selvagem, sertaneja, do Maranhão, com uma bacia hidrográfica imensa e uma 

floresta exuberante. Ainda assim, queriam embrenhar-se nas matas para a missão 

indígena. Em função disto, alinhavam-se à intenção do Governo brasileiro sobre a 

civilização nas aldeias do Sertão maranhense. Mas, o que surpreende o leitor das 

crônicas e cartas dos capuchinhos, à época, é o completo despreparo para as 

missões indígenas. Tanto o governo brasileiro, quanto as autoridades eclesiais, 

                                                           

237 Igrejas: de N. Senhora da Vitória (Catedral da Sé), construída pelos jesuítas, recebendo o nome de 
Igreja de N. Senhora da Luz; dos Remédios; Sant’Anninha; N. Senhora das Mercês; São Pantaleão; do 
Desterro; N. Senhora do Carmo; Sant’ Anna; São João; Santo Antônio; N. Senhora do Rosário.     
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deixavam ampla margem de movimentação aos missionários; as orientações eram 

meramente indicativas. E isto abria espaço para uma missão feita de pré-

compreensões ideais e profundamente teóricas, sem aderências às realidades e aos 

contextos culturais locais. E o que é mais significativo ainda, fazendo dos missionários 

instrumentos facilmente manipuláveis a serviço deste ou daquele interesse político 

regional e, até nacional. 

Entretanto, havia notícias. Quando os lombardos chegaram a Pernambuco, a 

realidade dessas missões não era desconhecida por lá, a exemplo das do rio 

Araguaia, do Tocantins, do rio do Sono, do Tapajós e mesmo do Maranhão.238 Aliás, 

naquele mesmo ano de 1893, no dia 24 de maio, os frades recebiam a notícia de um 

grande assalto indígena, no aldeamento de Itambacury239 – MG, no qual os frades fr. 

Serafim de Gorizia e Fr. Angelo de Sassoferrato, missionários capuchinhos, foram 

atacados pelos índios. Por pouco não foram mortos. Uma situação muito análoga à 

que aconteceria em Alto Alegre – MA. Mas, apesar deste anúncio, Fr. Carlos não se 

intimidou, e em poucos meses investiu em uma missão parecida com aquela de Minas 

Gerais. 

Para o bispo do Maranhão, Dom Alvarenga, era necessário resolver o 

atendimento pastoral das igrejas da cidade de São Luís, a capital do Estado. No mapa 

seguinte é possível identificar a demarcação de várias igrejas, em um pequeno 

espaço do centro histórico da cidade de São Luís, indícios de muita demanda de 

atividades pastorais, na própria cidade. 

Tempos depois, ao passo que a missão dos capuchinhos lombardos visava à 

cristianização indígena, a Ordem Capuchinha expandia-se pelo Norte e Nordeste do 

país, pois em pouco tempo estabelecia-se em outros Estados, como Piauí, Ceará, 

Pará e Amazonas.  

 
2.6.1 Na residência de São João, o primeiro ensaio missionário dos capuchinhos   

 
Como o apoio do bispo D. Antônio de Alvarenga era necessário para a 

concretização da missão junto aos índios, Fr. Carlos seguiu, momentaneamente, os 

interesses do bispo, e aceitou fixar-se numa residência na cidade de S. Luís. O 

                                                           

238 Relato de Fr. Rogério Beltrami sobre os Capuchinhos lombardos (ZAGONEL, 2001, p. 109). 
239 Relato das Missões de “Itambacury”, em Minas Gerais. Relatório apresentado ao Reverendíssimo 
Padre Comissário Geral das Missões do Brasil, Padre Fidelis Maria d’Avola, capuchinho, pelo Vice-
comissário, Fr. Jernymo de Montefiore, Missionário Apostólico capuchinho. Rio de Janeiro, 29 de agosto 
de 1893. ANALECTA – ano 1894, p. 267 a 274. 
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extenso terreno oferecido pelo bispo para este propósito ficava na ponta do São 

Francisco,240 hoje, bairro de São Francisco, da cidade de São Luís do Maranhão. À 

época, essa ponta tinha acesso ao centro da cidade de São Luís pelo rio Anil, próximo 

à sua desembocadura na baía de São Marcos. Os frades não aceitaram porque havia 

o inconveniente de atravessar de canoa, todos os dias para o centro da cidade, ou 

de ficarem abandonados na referida ponta. Foram-lhe então oferecidas as 

dependências do Seminário Maior de Santo Antônio.241 

 

Foto 9 - Igreja, Convento e Seminário Santo Antônio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Cunha (1908). 

 

Antônio Alvarenga logo lhe confiou muitas tarefas, tais como: o ensino da 

Teologia Moral242 e outras disciplinas aos pouquíssimos clérigos. Confiou-lhe 

oportunamente a pregação e assistência aos doentes da cidade; e o cargo de diretor 

                                                           

240 Em nota, Nembro (1955, p.40) informa que o Fr. Carlos inclusive pensou em fundar uma colônia de 
órfãos pobres, mas o projeto não seguiu para a frente, por falta de recursos e de pessoal para o 
trabalho. 
241 Seminário Maior (diocesano). Situados na Praça de Santo Antônio. Convento inaugurado em 1625, 
e a igreja foi aberta aos fiéis em 1867 (CUNHA, 1908). 
242 O Ministro Geral, Fr. Bernardo de Andermatt, escreveu de Roma, em 16 de janeiro de 1897, 
comunicando a Fr. Carlos, que cessasse as aulas no Seminário, pela escassez de Missionários 
Professores da Província, para tal compromisso. E a Missão deveria tratar dos assuntos pastorais e 
catequese indígena (Arquivo Provincial. Tombo da Missão, A|I|1 fl.113-114. Convento do Carmo – São 
Luís - MA). 
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espiritual e confessor ordinário de duas comunidades de religiosas na cidade de São 

Luís: as Doroteias e as Filhas de Sant’Ana. 

Mais tarde, outra residência foi providenciada pelo bispo aos capuchinhos, o 

abrigo anexo à Igreja São João.  

 

Foto 10 - Igreja de São João – restaurada pelos missionários capuchinhos (1893). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cunha (1908). 

Os frades dividiram-se imediatamente nas tarefas para atenderem os muitos 

compromissos, aos quais não queriam renunciar. Fr. Mansueto e Fr. Afonso di Lecco, 

que já haviam experimentado a pregação popular em Pernambuco, iniciaram as 

missões populares nos lugarejos e vilas do interior do Estado. Estas missões243 foram 

efetivas nas regiões do rio Mearim e do Itapecuru, bem como na Baixada Maranhense: 

                                                           

243 Estas missões são informadas no Relatório Anual de 1894, ao Ministro Geral e ao Ministro Provincial 
de Milão. Este documento é apresentado neste texto no Quadro informativo no ANEXO F. 
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Vila Vitória (hoje Vitória do Mearim), São José, Arari, Regor, Lago-Açu, Zapela, Japão, 

São Benedito, Buriti de Inácia Vaz, Brejo, etc. Rapidamente, ainda no abrigo de São 

João, os pouquíssimos capuchinhos se distribuíam. Pelo visto, os missionários não 

tinham muita autonomia e liberdade de suas ações, logo que chegaram ao Maranhão. 

Neste primeiro momento, os missionários atenderam de bom grado aos pedidos 

pastorais do bispo. E, por um momento, parecia que o motivo da presença dos frades 

no Maranhão tinha sido redirecionado à atividade urbana como clero auxiliar e 

substitutivo ao secular. 

Havia surgido o inesperado244 no acontecimento da Missão. Em vez da 

realização do sonho de cristianizar índios, os missionários assistiram as comunidades 

cristãs, resolvendo emergências, e fixando outros objetivos, relacionados à educação, 

à saúde e assistência social para as comunidades carentes. Estas atividades pastorais 

não estavam nas ideias, nos sonhos e nas realizações do seu fundador. Porém, esta 

era uma estratégia momentânea com vista a um objetivo ulterior: a missão junto aos 

indígenas. Contudo, a carência pastoral era tanta, que o grupo de frades foi 

assimilando novos objetivos àquele principal e fundamental da missão propriamente 

dita. Neste passo das intenções estava, sobretudo, o desejo da Igreja, em expandir e 

sistematizar as suas ações na circunscrição eclesiástica da diocese do Maranhão, que 

havia muito eram dispersas e escassas de clero. 

Fr. Carlos dedicava-se incansavelmente às atividades que lhe eram conferidas. 

Em função disto, encontrou proteção e apoio, não só do bispo da diocese, mas 

também do Vigário Geral,245 um homem enérgico e bem articulado politicamente, uma 

vez que, eleito ao Congresso Nacional, discutia e defendia os interesses da Igreja, 

particularmente nas discussões sobre o divórcio. Enquanto isso, os outros 

missionários iniciaram as suas primeiras incursões pelo interior do Estado. O 

capuchinho não perdia de vista o plano da nova missão para a 

cristianização/civilização dos indígenas. Passou a organizar e a potencializar as 

atividades pastorais, “uma espécie de missão urbana, com relevantes pregações e 

festas religiosas, com procissões e participação do bispo” (NEMBRO, 1955, p. 40). 

                                                           

244 Nesta oportunidade, cabe aqui lembrar Dosse (2013, p. 81), para quem o acontecimento é 
considerado simultaneamente como o surgimento do inesperado e como registro, vestígio ao longo do 
tempo. E que os limites de um acontecimento não são identificáveis, mas a sequência de suas 
metamorfoses, de suas fortunas e omissões na memória coletiva. 
245 “Monsenhor João Tolentino Guedêlha Mourão. Doutor em Theologia, no Collegio Romano, ordenado 
sacerdote em Chevilly (Paris)”: informações obtidas por Pachêco (1969, p. 394). 
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Fr. Afonso Castel di Lecco narrou como foi o primeiro Natal no abrigo provisório 

de São João Batista: 

 

Fr. Carlos iniciou organizando uma espécie de Missão a partir da noite do 
santo Natal até à festa do Santo Nome de Jesus. Se a discrição que me impus 
não me impedisse, eu iria transcrever os louvores para lá de entusiásticas 
estouradas na noite do Santo Natal, quando Fr. Carlos subindo ao púlpito 
parafraseou o convite. “Transeamus usque Betlehem – amemus puerum et 
Betlehem” ["Vamos até Belém - Belém, e deixe-nos amar a criança”] e, de 
repente foi descoberto o presépio inundado de luz e cantou-se solenemente 
a Missa. 
Mas antes de vos descrever o louvor dos jornais de todas as cores, apresso-
me em vos dizer os argumentos propostos por Fr. Carlos sobre a Constituição 
católica, sobre os deveres e exemplos da família cristã. Foram plenamente 
desenvolvidos em 23 discursos predicados por nós, pelo Clero do Seminário, 
pelo cônego Dr. Damasceno, por Mons. Vigário Geral e por S. Exª o Sr. Bispo, 
no qual encontramos mais do que um protetor, um íntimo amigo, um 
afeiçoadíssimo pai, devotíssimo da nossa Ordem. São Luís, 14 de janeiro de 
1894.246 
  

Estas atividades pastorais no abrigo da Igreja de São João247 foram vistas com 

muita admiração pelo bispo e pelo Vigário Geral. Era a oportunidade que Fr. Carlos 

queria para adentrar nas articulações de inauguração de uma missão. Além destas, o 

capuchinho ainda se deslocava para outros lugarejos da Ilha de São Luís, para a 

assistência pastoral junto às comunidades circunvizinhas248 da Capital. Eram rurais. 

As suas atividades econômicas estavam na pesca e na agricultura. 

Fr. Carlos passou a visitar estas vilas e perceber que se tratava de pessoas 

sem muita instrução, e que necessitavam da presença de um sacerdote para lhes 

ministrar os Sacramentos católicos. Entretanto, começou a sentir que o modo de vida 

daquela gente era livre de qualquer controle religioso. Mas, ainda assim, ele não 

acreditava que todo um esforço pudesse ser em vão. Uma destas experiências ficou 

registrada nos Annali Francescani, na qual relata a romaria realizada no santuário de 

São José de Ribamar,249 em 15 de abril de 1894: 

 

                                                           

246 (Cf. Annali Francescani, 25 (1894, 240-243). Convento do Carmo. São Luís - MA. 
247 O Largo de São João fica em um dos pontos mais altos do Centro da cidade de São Luís. A Freguesia 
de São João foi criada pela Lei Prov. n.º 402, de 27 de agosto de 1856 (MARQUES, 2008, p. 720). 
248 Estas comunidades, que pelo aumento populacional foram transformadas, tempos depois, em 
Municípios: São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. 
249 É uma localidade distante 7 léguas da capital São Luís do Maranhão; uma ponta que avança a baía 
de São José. Eram terras da Companhia de Jesus, concedidas por datas e sesmarias, além de outros 
títulos antecedentes, pelo Governador deste Estado, Francisco Coelho de Carvalho, em 16 de 
dezembro de 1627, e tombadas pelo ouvidor Matias da Silva Freitas, em 13 de março de 1729. À época 
(1894) tinha uma capela, que atualmente é uma igreja bem maior, na extremidade da Ilha do Maranhão 
[São Luís], que tem a frente a baía de São José. “Foi em seu princípio aldeia de índios Gamela, provida 
de pároco ou missionário” (MARQUES, 2008, p. 847).  
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Padre Diretor,  
se o fruto desta Missão parecer pouco aos fervorosos leitores de Annali, 
lembrem-se de quanto já escrevi da Colônia S. Isabel, com o acréscimo de 
que muito piores são as condições do Maranhão em relação àquelas de 
Pernambuco. A fé deste povo consiste toda em aparatos de gosto duvidoso, 
em músicas que agradam, em procissões de grandes multidões e por vezes 
estrondosas, até mesmo aqui na capital, no monótono e supersticioso “tam-
tam” do tambor que regula o nada devoto e mui desajeitado baile caboclo. 
Também para a prédica acorre-se principalmente se o sotaque estrangeiro os 
alicia, mas podes contar os pulmões à força de falar e gritar, que não é bom 
cristão aquele que não recebe os Ss. Sacramentos..., mas “ rara avis” são os 
que deles se aproximam.  E não me refiro somente à Confissão e santa 
Comunhão, mas outrossim ao Batismo, à Crisma, ao Matrimônio, à extrema 
Unção, dos quais não se faz caso, como se não passassem de uma 
conveniência ou de uma superrogação. 
Mandam-se batizar os filhos com a maior demora e comodidade, meses e 
anos após que viram a luz. Para o matrimônio Religioso espera-se para o 
regularizar, o tempo de Missão. A Extrema Unção, quando já nada mais se 
entende. Destarte temos uma mistura de fé e de impiedade, de simplicidade 
e de corrupção, de religião e de superstição que assombra. O santo Bispo do 
Maranhão com cinco ou seis padres de ótimo espírito, acaba-se para fazer 
um pouco de bem, mas “quid inter tantos? ” 
Uns dão a culpa desta situação à república, que dividiu o Estado da Igreja, 
mas o mal é bem mais antigo; passa do tempo de Império para os tempos 
coloniais e talvez se origine ao tempo da conquista e descoberta.250  

 
Esta não era a atividade desejada pelo capuchinho. Fr. Carlos descreve a típica 

situação eclesial dos arredores de S. Luís. Sem aprofundar a cultura local, descreve 

as procissões como manifestações populares de tons duvidosos. Vale lembrar que 

Fr. Carlos era um lombardo, homem de humores romanos, com atenção estética 

disciplinada. Não admitia desorganização nas liturgias. Não aceitava a 

espontaneidade da população nas práticas religiosas católicas, quando esta parecia 

tratar os sacramentos como apenas conveniências. Eram reações de um diretor que 

se tornava missionário. Para ele, o esperado seria encontrar um povo imerso na 

obediência à religiosidade cristã católica romana. Mas o incômodo foi ter que conviver 

com a indiferença daquele povo diante dos sacramentos e rituais/ crenças, julgando-

a supersticiosa.251 Neste sentido, é oportuno lembrar De Certeau (1994, p. 142), para 

                                                           

250 Cf. Annali Francescani, XXV (1894, 309-312). Convento do Carmo. São Luís - MA. 
251 Na grande ilha de São Luís, não somente a religião católica, mas as religiões afro-ameríndias 
passaram a fazer parte da vida urbana, e de seus lugarejos mais distantes de São Luís - MA, através 
das manifestações culturais, caracterizando-se pela presença de numerosas festas e ritos religiosos. 
Sobre as influências afro-ameríndias, podemos citar o “Tambor de Mina” do Maranhão, que é bastante 
sincrético, pois incorpora elementos do catolicismo, espiritismo, pajelança, indianismo e outros. A mina, 
o terecô e a cura são práticas africanas e indígenas. Ver em (FERRETTI, M., 1994). Este sincretismo 
não era observado pelo capuchinho, senão pela aversão a toda manifestação religiosa que não fosse 
a católica. Mas esta conduta não seria somente do capuchinho. Por exemplo, embora o “Tambor de 
Mina” seja o principal centro de preservação da cultura jeje daomeana no Brasil, o “controle policial nos 
terreiros perdurou até 1988” (FERRETTI, M. 1994). 
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o qual toda atividade humana pode ser cultura, mas não será forçosamente 

reconhecida como tal, pois “para que haja cultura, não basta ser autor das práticas 

sociais; é preciso que essas práticas sociais tenham sentido para aquele que as 

realiza”. 

Fr. Carlos não entendia e criticava: a demora e comodidade que aquela gente 

tinha em relação ao batismo dos seus filhos, levando meses e anos após que viram 

a luz; o matrimônio religioso regularizado apenas no tempo de Missão. Enfim, Fr. 

Carlos manifestava-se assombrado com aquela mistura de fé e de impiedade, de 

simplicidade e de corrupção, de religião e de superstição. Mas, justifica a situação em 

uma circunstância histórica da República, na qual estaria a separação entre o Estado 

e a Igreja, considerando que o mal é bem mais antigo; passa do tempo de Império 

para os tempos coloniais e talvez se origine ao tempo da conquista e descoberta. 

Para Fr. Carlos, a cristianização daquelas pessoas, do lugarejo São José de 

Ribamar, deveria acontecer naturalmente. Ele esperava que os poderia submeter a 

se conformarem às suas expectativas, com metáforas, alegorias e exempla. 

Conformadas, essas pessoas seriam em potencial consumidoras de bens simbólicos. 

Segundo Certeau (1994, p. 40), “a força de sua diferença se mantinha nos 

procedimentos de consumo”. Michel de Certeau aponta que, de fato, estas práticas 

“metaforizavam” a ordem dominante, fazendo funcionar as suas leis e suas 

representações num outro registro, no quadro da própria tradição. Ademais, afirma 

que a presença e a circulação de uma representação não indicam, de modo algum, o 

que ela é para seus usuários. É ainda necessário analisar a sua manipulação pelos 

praticantes que não a fabricaram (CERTEAU, 1994, p. 40). Isto também acontecerá 

com os encontros/desencontros com os indígenas. Mas Fr. Carlos não só não 

compreendia a cultura popular de S. Luís como nem sequer fez esforço para entendê-

la. Na sua compreensão, a Verdade cristã não admitia qualquer adaptação. Daí a 

necessidade de propor uma catequese inculcadora de uma teologia de princípios 

inquestionáveis e indubitáveis, dogmático por excelência! 

No relatório que fez ao Ministro Geral, Fr. Bernardo de Andermatt, em julho de 

1894, Fr. Carlos manifesta razões contundentes para a mudança do abrigo de São 

João para o Convento do Carmo. A ideia foi animada pelo D. Alvarenga, para que 

fossem ampliadas as atividades pastorais. 

 
N.1- Os Missionários adidos a esta Missão atualmente são quatro, todos 
residente no Hospício de São João Batista em São Luís, capital do Estado do 
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Maranhão, e são: fr. Carlos de São Martinho; fr. Afonso de Lecco; fr. 
Mansueto de Peveranza e Fr. Daniel de Clusone. 
Pe. Fr. Carlos de São Martinho a convite do Sr. Bispo do Maranhão e por 
ordem do Pe. Fr. Gaetano de Messina, Prefeito [apostólico] de Pernambuco, 
e também do Pe. Fr. Lourenço de Milão, Ministro Provincial dos capuchinhos 
de Lombardia, aos quais a S. Congregação dos Negócios Extraordinários 
incumbia de abrir uma nova Missão para os indígenas da Amazônia; o dito 
Padre chegou em São Luís do Maranhão aos 16 de agosto de 1893 para ver 
se, como primeiro passo para uma missão no rio Amazonas. Conforme as 
declarações do Pe. Geral, se pudesse aqui restabelecer a antiga Missão 
Capuchinha dos índios do Mearim e abrir uma nova.252  

 
 Algumas informações neste início de relato não condizem com a realidade. A 

incumbência da S. Congregação não previa o que é acenado por Fr. Carlos, e nem 

sequer o Ministro Geral havia se admirado, como relatado. Fr. Carlos agiu ou por 

iniciativa própria, ou de maneira oculta, impelido por outra “autoridade” – o bispo do 

Maranhão. Nota-se que apenas os frades mais experientes estavam neste primeiro 

momento da Missão, Fr. Afonso de Lecco e Fr. Mansueto de Peveranza. Fr. Daniel de 

Clusone ainda não havia sido ordenado. Os ex-alunos permaneciam em Pernambuco. 

Segundo o relatório, Fr. Carlos retornou de sua viagem de exploração:  

 
sempre mais convencido que por absoluta falta de subsídios estáveis e pela 
grande repugnância que se infiltrou nos índios, não seja mais o caso de 
pensar em “colonização “ como meio de conversão, mas que o único meio 
seja  aquele de os  tratar como paroquianos de Barra do Corda,  - em cujos 
limites se podem contar uns 5.000 - com todas aquelas cautelas e planos  que 
já foram expostos ao Ministro Geral na carta de  15 de abril p. p. e com todos 
os meios que somente a graça de Deus e a experiência e a oportunidade 
podem sugerir na atuação Além do Sr. Bispo, que plenamente aprova este 
projeto, o Governador do Estado, ao qual fr. Carlos fez um relatório oral de 
sua visita, julgaram-no mais proveitoso do que o antigo sistema de 
“colonização” e, sem se obrigar a nada de determinado, prometeu seu apoio 
moral e deixou esperar também socorros materiais.253 

 
O desejo da S. Congregação contou pouco. A intenção de Fr. Carlos era 

missionar entre os indígenas. Das explorações que fizera, sem consultar praticamente 

a ninguém além do bispo e, informalmente, o Governador do Estado, Fr. Carlos 

chegara à conclusão de que uma “missão” nos moldes de colonização era 

impraticável, seja pela falta de recursos estáveis, seja pela repugnância dos próprios 

índios. O único meio, segundo ele, era tratar os índios como paroquianos. Isto 

resolveria o problema da entrada fixa dos recursos e civilizaria os índios nos moldes 

do que acontecia com as populações rústicas das paróquias europeias. O lugar mais 

                                                           

252 RELATÓRIO DA NOVA MISSÃO CAPUCHINA NO ESTADO DO MARANHÃO – 1894. (Cf.  APC - 
Mic. 173/2. IV. 3-12. Mic. 173/2.V. 1-2. 3535. Vialle Piave - Milão).  
253 Idem. 
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apropriado seria a Barra do Corda. Ele irá abrir uma colônia agrícola com todas as 

consequências que dali irão derivar. O desfecho de toda esta animação pelas missões 

indígenas será evidenciado aos 13 de março de 1901. E após o massacre, ele irá 

negar ter batizado e proibido batizar criança dos índios. 

O extrato seguinte das atividades dos missionários apresentado era uma forma 

de Fr. Carlos adquirir mais confiança por parte do Bispo D. Antônio de Alvarenga, que 

plenamente aprovaria este projeto. Conforme o relato: 

 
O Bispo deu aos Capuchinhos a Igreja de São João com a pequena 
adjacência no coração da cidade, e enquanto se faziam os mais necessários 
restauros para tornar o local pelo menos interinamente habitável, hospedou 
fr. Carlos no Seminário Episcopal até 9 de novembro de 1893, dia em que 
os Capuchinhos entraram em São João. 
O dito fr. Carlos organizou as festas da Santa Infância que resultaram de 
completa satisfação para o Bispo, o Clero e o povo.  Deu um Retiro aos 
homens na Semana de Paixão e Santos Exercícios ao Instituto feminino de 
Santa Tereza na semana depois de Páscoa, e ministra aulas de Teologia no 
Seminário Diocesano, como suplente. No maio passado na Paróquia de 
Barra do Corda missionando, administrou 131 Batismos, 3247 Crismas, 919 
Comunhões, assistiu 127 Matrimônios, benzeu 4 Cemitérios e marcou o lugar 
da nova igreja a ser dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Fez uma visita 
às Aldeias dos indígenas Canela do Ponto, Mateiros, de Mucura e Jacaré e 
Guajajara de Caiteté, e da – atualmente desativada - Colônia de Dois Braços, 
já fundada e conduzida a grande desenvolvimento pelo finado nosso fr. José 
de Loro. Nessa visita pode batizar 18 crianças e moribundos ou confiados 
aos cuidados de cristãos bons e ricos. 
Se V.P. achasse oportuno um relatório mais pormenorizado, descritivo e 
apreciativo desta viagem e visita aos índios, fr. Carlos empenhar-se-ia em 
prepará-lo.254   
 

Neste relato, há muitos pontos divergentes da realidade dos primeiros passos 

da Missão, inclusive a quantidade de Batismos, Matrimônios, Crismas, Comunhões 

parece ser muito elevada, dadas as condições missionárias precárias, à época. Fr. 

Carlos parece fantasiar uma atividade intensa em pouco tempo, uma vez que só para 

chegar a Barra do Corda eram necessários dias de viagem pelos rios e a cavalo. Ele 

se coloca como um líder a experimentar abundantes atividades missionárias no 

interior do Estado. Mas, é importante verificar neste relato que também o Fr. Carlos 

apresenta uma substantiva quantidade de Sacramentos ministrados por outros três 

missionários (Fr. Afonso di Lecco, Fr. Mansueto de Peveranza e Fr. Daniel de 
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Clusone), com informações255 sumárias, pontuando mais o resultado da Missão em 

outros lugares, como na Comarca de Vitória do Mearim e povoados de São Bento.    

 
Pe. fr. Afonso di Lecco – por ordem do Prefeito de Pernambuco chegou a 
esta Missão aos 17 de setembro de 1893. Quase logo partiu em Missão para 
a Comarca de Vitória do Baixo Mearim, onde administrou 252 Batismos; 4.463 
Crismas; 3.263 Matrimônios, fez erigir um Cemitério. 
Na cidade deu os santos Exercícios para os Clérigos do Seminário, pregou 
em São João o mês de maio, admitiu à Primeira Comunhão 34 crianças, 
organizou a Novena e a festa de São João Batista. Foi nomeado discreto da 
Missão pela carta do Ministro Geral aos 12 de maio de 1894. 
Pe. fr. Mansueto de Peveranza -  com obediência do Ministro Geral de 13 
de dezembro de 1893, chegou a esta Missão aos 31 de janeiro de 1894, 
deu uma Missão no grande povoado de São Bento renovando os entusiasmos 
de nossos gloriosos maiores e administrando 320 Batismos; 5.215 Crismas; 
4.165 Comunhões e assistindo 330 Matrimônios.  
Na cidade pregou a Novena de São João. Foi nomeado Discreto da Missão 
com Obediência do Ministro Geral aos 12 de maio de 1894. Atualmente 
encontra-se em Missão ambulante nas beiras do rio Parnaíba. 
Alternativamente estes três Padres desenvolveram o serviço da cidade 
celebrando as solenidades litúrgicas, fazendo homilia e explicação da 
Doutrina Cristã em todas as festas e assistindo os enfermos. 
Em nossa Igreja de São João se fizeram 23 batizados, 708 Comunhões e 
se assistiu a 5 matrimônios.  Foram administradas 43 Extremas Unções. 
Fr. Daniel de Clusone, leigo. O Ministro Provincial mandou a Obediência 
para o retorno do dito Religioso para a Província, mas é absolutamente 
inexequível até que não venha outro para o substituir. 
N.2. -  A Diocese do Maranhão que dá o nome a esta Missão e que 
compreende este Estado e aquele do Piauí é certamente mais vasta do que 
toda a França, mas conta tão somente com aproximados 500.000 habitantes. 
Destes uns 20.000 são infiéis, poucos os protestantes, muitos os incrédulos, 
a grande maioria católicos que ressentem o dano da falta absoluta de Clero. 
N.3 - Batizei 18 crianças infiéis – 730 de genitores cristãos – 14.925 
crismas - 725 matrimônios - 43 extremas Unções – 5 cemitérios (como resulta 
do total do N.1).256  

 
Fr. Carlos elenca na sequência do mesmo relatório alguns dados, tais como: a 

vasta Diocese sem clero; a grande quantidade de infiéis (cerca de 20.000); poucos 

protestantes; muitos incrédulos; uma maioria incrédula pela falta de clero; o ministério 

dos Sacramentos em Barra do Corda, feito por ele e pelos outros três missionários, 

em outros lugares, para fundamentar as suas escolhas pessoais. Nas vagas deste 

discurso está uma prospecção de um campo fértil para uma espécie de produção de 

bens simbólicos, isto é, segundo Bourdieu (2001, p. 57), “no exercício legítimo do 

poder religioso [...], inculcando nos indivíduos um habitus religioso, princípio gerador 

de todos os pensamentos, percepções e ações, segundo as normas de uma 

                                                           

255 Quanto Fr. Carlos foi abundante em relatar o que ele realizou, tanto foi sucinto em falar dos trabalhos 
missionários dos outros colegas. Felizmente a imprensa local e ANNALI FRANCESCANI conservaram 
uma relação mais extensa – Cf. Ann. Fr. vol. 25 (1893, p. 77-91|| 149-153|| 211-215). 
256 Relatório de 17 de julho de 1894. São João em São Luís do Maranhão APC (Mic. 173/2. IV. 3-12. 
Mic. 173/2. V. 1-2 – 3535). Vialle Piave - Milão.  
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representação religiosa”. Ainda segundo o autor (2001, p. 45), isto “consistiria uma 

transformação de uma dada ‘consciência’ em uma nova ‘consciência’ produzida 

mediante uma reflexão da consciência sobre si mesma”. No caso, uma nova 

consciência na vasta diocese sem clero; nos 20.000 infiéis; e nos incrédulos, através 

do ministério dos Sacramentos católicos. 

Logo no primeiro encontro com as aldeias, Fr. Carlos foi impelido pelo fervor e 

administrou os Sacramentos, batizando 18 indígenas, sem que lhes fosse inculcado 

um habitus religioso, apenas um ato do momento. Logicamente que, após batizados, 

voltaram para a aldeia e viverem como os demais. 

E continua:  

 
São João em São Luís do Maranhão é a única estação atualmente habitada 
por nós, mas provavelmente será trocada pelo Convento do Carmo, que o 
Bispo espera conseguir para nós. 
Temos o Sítio São Francisco, casa que o Bispo nos deu e que muito se presta 
para os missionários novatos ainda não aclimatados e para no futuro um 
orfanato.  
Barra do Corda está lá nos convidando pelo bem imenso que se pode fazer 
para aquela grandemente extensa paróquia e lá atuar a tão almejada Missão 
entre os índios. Os dois partidos políticos que faziam recear alguma 
dificuldade, unem-se para implorar a obra salutar dos Frades. 
Também Turiaçu que seria um ótimo ponto para a facilidade de 
comunicações, quer com o Maranhão, como com o Pará, aguarda pelos 
Frades. Mas estes se fazem por demais suspirar.257 

 
Novamente, Fr. Carlos fantasia e traz as lembranças dos órfãos da Colônia 

Isabel, em Recife. Neste trecho do relatório, o missionário já conjecturava acerca de 

um orfanato na Ponta de São Francisco, onde ficava o sítio doado pelo Bispo aos 

capuchinhos. O lugar foi descartado pelos lombardos, uma vez que o acesso à cidade 

era difícil. Somente poderiam atravessar de barco, pois a Ponta situa-se do outro lado 

da cidade, separado pelo rio Anil. 

Outro ponto importante é que Barra do Corda seria o ponto de partida da 

Missão, não mais para atender o Bispo, e sim, em virtude de suas inúmeras aldeias e 

vasta paróquia. Nota-se que ele já pensa em se liberar do Bispo e partir para investir 

nas aldeias. Mas havia apenas três missionários para dar conta de tudo aquilo. Esta 

informação no relatório provoca a Província de Milão e a Cúria Geral da Ordem para 

o envio de mais missionários. Ele descarta todo o tipo de entrave para a referida 

                                                           

257 Relatório de 17 de julho de 1894. São João em São Luís do Maranhão APC (Mic. 173/2. IV. 3-12. 
Mic. 173/2. V. 1-2 – 3535). Vialle Piave - Milão. 
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Missão, inclusive mostrando-se amistoso com os partidos políticos da região, que se 

uniam para implorar a obra salutar dos frades. 

Mas, enquanto Fr. Carlos convencia os Superiores para uma Missão mais 

robusta, o Bispo preocupava-se com a demanda pastoral da diocese de São Luís do 

Maranhão, que era extensa. Portanto, o bispo em tempo de dar ciência das atividades, 

relatadas por Fr. Carlos, ao Ministro Geral, aproveita para expressar sua satisfação, 

acerca da Missão dos capuchinhos, e pedir novos missionários, ao Ministro Provincial 

de Milão, em carta enviada no dia 31 de julho de 1894, na qualidade de Superior 

Eclesiástico dos capuchinhos: 

 
Muito Reverendo Padre Provincial,  
Estou por demais satisfeito pelo bem que fizeram o Padres Capuchinhos, que 
vieram de Pernambuco para esta minha Diocese, como se pode ver do 
relatório oficial que eles enviaram ao Pe. Geral e a V.P. e a mim como 
Superior Eclesiástico, relatório que eu declaro em tudo conforme a verdade; 
desejando que este bem se multiplique, e que breve se realize o projeto 
de evangelização de meus pobres índios, dirijo-me a V.P. para que envie 
novos e outro tanto bons operários para esta vinha que o Senhor e a 
Santa Sé confiaram aos meus cuidados.258 

 

D. Antônio de Alvarenga foi impulsionado a fazer este pedido ao Ministro Geral 

pelo desejo e o projeto de estabelecer os capuchinhos lombardos em Barra do Corda 

e em Turiaçu. Ele já havia pedido anteriormente, mas a resposta foi que o Bispo 

deveria pedir missionários pela S. Congregação de Propaganda Fide, responsável 

pelo envio de missionários. Contudo, o Bispo de S. Luís questionava a demora de 

mais missionários: 
 

Qual dúvida então subsiste Reverendo Padre? Seus filhos, os primeiros que 
chegaram, já granjearam o amor e a estima de toda classe de pessoas. Os 
pedidos de Missões ambulantes são contínuos. Já fr. Carlos visitou os mais 
importantes aldeamentos, estabelecendo uma estação paroquial em Barra 
do Corda, a mesma coisa eu almejaria que fosse feita em Turiaçu. 
Reverendo Padre, a messe é grande, pode enviar-me jovens, que debaixo da 
orientação dos anciãos, especialmente de fr. Carlos ao qual confiei também 
a cadeira de Teologia Moral no meu Seminário, poderão em breve tempo e 
com grande fruto exercitar seu sacro ministério. 
Escute Reverendo Padre, a súplica de um pobre Bispo e do pobre Maranhão 
et INOPIA EORUM SUPPLEAT ABUNDANTIA VESTRA. 
Não tenha medo que possam faltar para as Missões os recursos temporais. 
Já vi o Diploma (obediência e carta) com que o Pe. Geral em data 12 de maio 
[1894] nomeou o Superior Regular desta nova Missão na pessoa de fr. 
Carlos e lhe outorgou as faculdades para aceitação e restauração das casas 

                                                           

258 Carta do Bispo de S. Luís, D. Antônio de Alvarenga ao Ministro Geral da Ordem Capuchinha, Fr. 
Bernardo de Andermatt. De São Luís. Datada de 31 de julho de 1894. Cf. Arquivo Provincial A/II/1-5. 
Convento do Carmo. São Luís - MA.  
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junto comigo.  Por certo eu não poderei cobrir todas as despesas da Missão: 
mas pelo que foi feito nos poucos meses tenho que me persuadir que a Divina 
Providência jamais falta aos filhos de São Francisco e que os mesmos sabem 
bem administrar as esmolas dos fiéis. 

 

O Bispo percebia que a Missão já era autônoma, e sabia que as despesas 

teriam de ser maiores daquelas feitas até aquele momento. Todavia ele pensava que, 

ao tempo que aumentava o número de missionários, também as esmolas seriam mais 

abundantes, em proporção do número dos missionários que iriam trabalhar nas 

atividades pastorais. D. Alvarenga passou a se interessar pelos instrumentos 

normativos da Missão e pediu a colaboração do Secretário Geral das Missões: 

 
Outra coisa que muito me alegrou e espera dê bons resultados. Li no Estatuto 
da Missões, que me enviou de Roma o meu amigo Fr. Antonino, que o 
Superior Regular da Missão tem que cooperar com o Bispo para a 
propagação da Fé, para a educação da juventude e para o progresso e 
prosperidade dos Institutos Pios. Ora a nomeação que foi feita de um dos 
Padres residentes nesta cidade, facilita-me tudo isto, principalmente sendo 
este Superior Fr. Carlos que possui qualidades e experiência necessárias 
para tais ministérios.259 

 
O relatório e a carta apresentam um panorama do que seria a dinâmica dos 

primeiros ensaios da Missão do Maranhão. As providências e expectativas animavam 

o bispo, pela colaboração dos frades, apesar de não garantir algum recurso. Fr. Carlos 

determinava tudo, confirmado pelos elogios e a anuência do Bispo. Uma geopolítica 

missionária estava sendo planejada, mas sem o devido conhecimento da realidade 

maranhense. Não percebiam o significado das grandes distâncias do Sertão do 

Maranhão; as dificuldades materiais e do esgotamento humano dos missionários que 

estas acarretavam. 

De São Luís a Barra do Corda são cerca de 450 Km. Em 1893, o acesso era 

pelo rio Mearim e completando a viagem a cavalo. De São Luís a Turiaçu [Tury-Açu], 

em linha reta, cerca de 160 km, mas de barco, cerca de 450 km, navegando pelo rio 

Itapecuru. Eram lugares distantes uns dos outros, para três frades missionários 

desenvolverem as missões populares. 

                                                           

259 Carta do Bispo de S. Luís, D. Antônio de Alvarenga ao Ministro Geral da Ordem Capuchinha, Fr. 
Bernardo de Andermatt. De São Luís. Datada de 31 de julho de 1894. Cf. Arquivo Provincial A/II/1-5. 
Convento do Carmo. São Luís - MA. 
RELATÓRIO DA NOVA MISSÃO CAPUCHINA NO ESTADO DO MARANHÃO – 1894. (Cf. APC - (Mic. 
173/2. IV. 3-12. Mic. 173/2.V. 1-2. 3535. Vialle Piave - Milão).  
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Destas primeiras experiências participou o Fr. Mansueto de Peveranza, que 

veio também de Pernambuco para colaborar com os trabalhos da diocese do 

Maranhão. Este missionário, em um ano e meio de estada no Brasil, já era notado 

como um exímio pregador nas missões populares. Isto foi muito importante para a 

inauguração da Missão do Maranhão. Fr. Mansueto voltava-se mais para o modelo 

da práxis missionária tradicional dos capuchinhos: aquela ambulante e popular. Fr. 

Carlos, que aspirava por uma missão junto aos indígenas, nos particulares moldes 

formulados pelas suas observações no Brasil, interpretava a discordância de Fr. 

Mansueto como um desacordo pessoal, não de prática apostólica. 

Em carta data de 14 de maio de 1895, Fr. Carlos pede ao Provincial de Milão 

mais alguns missionários, ao tempo que faz as suas reclamações sobre as 

concepções missionárias do Fr. Mansueto, que segundo Fr. Carlos: 

 
não concebia a missão que não fosse a ambulante (tradição capuchinha). 
Para fr. Mansueto, mandar um padre em uma aldeia (de 100 pessoas), para 
aprender a língua, instruir na leitura, escrever, catecismo entre todos os 
perigos da perfídia indígena e de toda volubilidade, deixá-lo completamente 
privado de tudo e mantê-lo com qual recurso?260 

 
Entretanto, apesar das divergências de ideias, os três missionários, Fr. 

Mansueto, Fr. Afonso e Fr. Daniel, desde o início, dividiram o vasto campo para áreas 

bem definidas: Fr. Carlos continuou a se fortalecer no abrigo de São João, com o 

trabalho iniciado dos cultos de domingo, quaresma, tríduos e Páscoa, assistência 

pastoral aos doentes, a direção esipiritual das freiras, e algumas vezes rápidas 

viagens apostólicas pela ilha de São Luís. Fr. Afonso e Fr. Mansueto encarregaram-

se respectivamente das áreas do Mearim e do Itapecuru, ocupados em dar missões e 

todos os outros ministérios relacionados, e Fr. Daniel, que ainda não era ordenado, 

apenas ajudava na fraternidade nos trabalhos restritos aos leigos. 

Desta pequena organização, a poucos meses da inauguração da Missão do 

Maranhão, estes três missionários apresentavam grandes resultados, que animavam 

o bispo D. Antônio. Os dois frades, que escolheram as missões populares, ao longo 

dos rios Mearim e Itapecuru, puderam conhecer várias localidades. Isto, certamente 

trazia as lembranças das atividades de Pernambuco, e reafirmavam o interesse por 

aquele tipo de apostolado. Iam deixando de lado as missões indígenas. 

 

                                                           

260 Carta de Fr. Carlos ao Ministro Provincial. Datada de 14 de maio de 1895. ANAIS MARANHENSES, 
1895. 
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3 NA MISSÃO, O ENTUSIASMO CAPUCHINHO NO MARANHÃO (1893 a 1922)  

 

Ainda que as expectativas pessoais dos missionários, as intencionalidades 

institucionais da Ordem Capuchinha e da Província capuchinha lombarda, os 

contextos históricos e as suas representações, e sobretudo o inesperado e as 

surpresas,261 sejam indícios da inauguração da Missão do Maranhão (1893), não são 

as causas do que foi este acontecimento. Mas, o entusiasmo262 que causou impacto 

institucional e social, sim, é o seu acontecimento. O fato relatado nas fontes escritas 

e os sentidos convocados por estas apontam para uma práxis pensada com 

imediatismo, personalismo, improviso e superficialidade a respeito da realidade 

maranhense, por Fr. Carlos de S. M. Olearo, em São Luís do Maranhão, a partir de 

agosto de 1893. Tudo isto constituiu o enredamento da fundação de uma missão 

indígena e suas circunstâncias no Maranhão. Chegar à ilha seria somente um passo.  
 

Foto 11 - Cais da Sagração263 – Ilha de São Luís-MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cunha (1908) 

                                                           

261 Refere-se a um dos polos de tensão da constituição semântica da palavra acontecimento: “a noção 
remete, na realidade, devido à sua dupla ascendência, tanto à ideia de resultado causal quanto à ideia 
de inesperado, de surpresa” (DOSSE, 2013, p. 4).   
262 Cabe buscar Dosse (2013, p. 185), para o qual “o acontecimento é compreendido como histórico a 
partir do momento em que ele produz efeitos e é dimensionado conforme a importância daquilo que ele 
provoca”.  
263 Antiga Rampa de Desembarque, hoje desaparecida em função de aterros. Lugar onde aportaram os 
capuchinhos lombardos, em São Luís do Maranhão. À direita, o prédio do Tesouro, e à esquerda, o 
Palácio do Governo/Palácio dos Leões. Cais construído em homenagem à sagração de D. Pedro II. 
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Mapa 8 - Ilha de São Luís do Maranhão264: demarcação da bacia hidrográfica e das 
baías de acesso aos rios que comunicam com o Estado (1853). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferreira (1853) 

                                                           

264 Para maior exposição sobre esta Ilha do Maranhão ou de São Luís, recorro ao Dicionário Histórico 
e Geográfico da Província do Maranhão (MARQUES, 2008, p. 622), que traz também a denominação 
de Ilha Grande, Ilha dos Tupinambás, porque estes ocupavam a costa desde a foz do Jaguaribe até 
esta ilha. Os índios chamavam-na Upaon-Açu, os portugueses, Ilha das Vacas e, depois do naufrágio 
da expedição de João de Barros, Ilha de Nazaré; os franceses que andavam a corso, Marañon; alguns 
cosmógrafos, Ilha do Ferro (pela grande abundância que pensavam aí haver deste metal e de boa 
qualidade); Ravardière, Ilha de São Luís, e Alexandre de Moura, Ilha de Todos os Santos. Restando 
apenas a denominação de Ilha de São Luís. 
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3.1. INAUGURAÇÃO E MINISTÉRIO NO MARANHÃO (1894-1901) 

 

Estando o primeiro grupo de missionários estabilizado, com suas respectivas 

atividades, surgiu a necessidade da criação de uma entidade missionária, 

independente da Prefeitura Apostólica de Pernambuco. Em função disto, o Ministro 

Geral da Ordem, após estudar a situação, aprovou o decreto de 12 de maio de 1894, 

dando à Missão do Maranhão a autonomia, elegendo o Fr. Carlos de San Martino 

Olearo, o Superior Regular para o primeiro triênio missionário (1894 a 1897). O novo 

campo missionário oficial foi denominado Missão do Maranhão. 
 

Documento 7 - Nomeação do Fr. Carlos de S. Martino – Superior Regular da Missão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Fonte: AVPMP – A/I/25/1c. 
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Porém, a tão sonhada autonomia ainda passou por vários processos de 

consolidação. Vale ressaltar que o Decreto de 12 de maio de 1894 apenas legitimava 

uma atividade missionária, no Maranhão, denominada Missão do Maranhão, mas que 

continuava na circunscrição da Prefeitura Apostólica de Pernambuco. Na carta do 

Ministro Geral da OFMCap, Pe. Bernardo de Andermatt ao Pe. Ministro Provincial de 

Milão, são tratadas várias questões relativas à missão que ainda precisariam ser 

resolvidas com os missionários capuchinhos Superiores de Pernambuco, 

representados pelo Pe. Cassiano de Comacchio (Vice-Prefeito e Diretor da Colônia 

Isabel), em Milão. A carta foi enviada de Roma, em 4 de junho de 1894. Diz o Ministro 

Geral: 

 
Como já prevenimos V.P. no mês passado, chegou aqui proveniente de 
Pernambuco o Pe. Fr. Cassiano de Comacchio Vice-Prefeito e Diretor da 
Colônia Isabel, o qual daqui a uns quinze dias irá até Milão com a incumbência 
de tratar consigo, e esperamos que, como exige o bem, assim haverão de 
acertar tudo aquilo que é conforme ao Estatuto das Missões, naquilo que 
atinge tanto o Pe. Prefeito quando os PP. Missionários. 
Se a Província de São Carlos não for em ajuda àquela Missão, acabará se 
extinguindo com os atuais Missionários, e com gravíssimo prejuízo das almas. 
Carece, portanto, conservá-la, na consideração que nela nossos Padres têm 
feito tanto bem através de cerca de três séculos, antes convertendo os 
selvagens, e em seguida conservando aí a fé, que segundo o juízo daqueles 
Bispos, sem os Capuchinhos, já teria perecido, e eles faltando sofreria grande 
dano. 
Mas a conservação daquela Missão, exige que, quer de um lado quer do outro 
seja sacrificada qualquer suscetibilidade pessoal e transitória pelo amor de 
Deus e da salvação das almas, pensando que a grave responsabilidade das 
tristes consequências que adviriam do abandono da Missão, recairia toda ela 
sobre a parte que recusasse uma recomposição. 
E para que nisto se proceda com critérios certos e claros, traçamos aqui as 
seguintes bases: 
1º - Antes de tudo carece esquecer quer de um lado quer do outro as 
divergências passadas, e suas causas: renunciar a qualquer pretensão que 
não seja conforme o Estatuto das Missões. 
2º - O Provincial de São Carlos tratará com o devido respeito e caridade. O 
Prefeito e os velhos Missionários, que há 20 e 24 anos aí sustentam com 
muito fruto e decoro as fadigas do apostolado. - E estes terão para com o 
Provincial aquela deferência que prescreve o Estatuto das Missões, sendo 
seu Superior depois do Ministro Geral. Ao Prefeito caberá manter sempre 
informado o sobredito Provincial sobre o estado das coisas.  
3 º - Antes que um dos Missionários novatos possa assumir a direção da 
Missão, é necessário que adquira com a prática, uma suficiente experiência 
das pessoas e das coisas: de outra forma estaria exposto a muitos erros tais 
a comprometer a si próprio e aos demais.  
Por isto a Província iria prejudicar a si mesma se pretendesse que tal direção 
fosse cedida a um dos novatos, antes de ter adquirido suficiente experiência. 
Por parte deles o Prefeito e os velhos Missionários não pretenderão 
considerar os Padres de Milão como indivíduos independentes da Província, 
como era antes:  mas terão o cuidado de os orientar bem, e de os pôr aos 
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poucos a par de tudo, aquele que dentre eles for escolhido para se tornar a 
seu tempo Superior. Os jovens pela sua vez sejam dóceis em se deixar dirigir. 
4º -  Segundo o Estatuto das Missões, o Provincial tem que pedir conta ao 
Prefeito se na Missão é observada toda a disciplina regular compatível com o 
ministério apostólico. E o Prefeito, como Superior Regular, tem que o informar 
daquilo que é compatível e daquilo que não, e daquilo que se faz.265 

 

Há uma forte preocupação do Pe. Bernardo de Andermatt em salvaguardar as 

relações entre os missionários, em considerar os tempos idos de trabalho dos mais 

antigos, em Pernambuco. Fica bem claro que uma missão no Maranhão não afastava 

a responsabilidade de ambas as partes no governo dela. O Ministro Geral sempre 

alertando para a observância do Estatuto das Missões, que era muito objetivo acerca 

do governo das missões. Alertava igualmente sobre as obrigações dos Superiores 

Regulares das missões perante a Prefeitura Apostólica vinculada. Enfim, o alerta era 

para um disciplinamento missionário e a experiência desenvolvida, de acordo com o 

que dispõe o Estatuto, e que no ponto 5.º de sua exposição, enfatiza que “o Pe. Carlos 

de San Martino, quanto à disciplina religiosa, é Superior Regular daqueles que estão 

no Maranhão; mas quanto à instalação e ao governo da Missão terá que estar em 

relação com o Prefeito, ao qual incumbe a direção imediata”. 

Isto foi, por muito tempo, motivo de preocupação e reivindicação de Fr. Carlos, 

no sentido de conseguir a declaração de independência da Prefeitura Apostólica de 

Pernambuco. Ele queria autonomia, mas ainda continuava vinculado à Prefeitura 

Apostólica de Pernambuco, segundo o Estatuto das Missões. O apoio e a ajuda 

possíveis deveriam vir do Prefeito Apostólico, pois tal Missão, no caso que nas 

circunstâncias presentes fosse abandonada a si mesma, não poderia nem se 

implantar satisfatoriamente, nem prosperar. E mais, não estaria longe o tempo em que 

os frades milaneses estariam sozinhos quer em Pernambuco quer no Maranhão. 

Sobre estas bases, o sobredito Fr. Cassiano foi autorizado pelo Prefeito 

Apostólico e pela Cúria Geral da Ordem Capuchinha a tratar com o Ministro Provincial, 

ao qual o Ministro Geral não duvidaria que o encontro dissipasse qualquer divergência. 

Em 12 de dezembro de 1894, chegavam mais seis frades capuchinhos e dois 

irmãos leigos, da Itália, para esta missão. Eram integrantes: Fr. Estevão de Sexto São 

João; Fr. João Pedro de Sexto São João; Fr. Zacarias de Malegno; Fr. Celso de 

                                                           

265 Carta do Ministro Geral, Bernardo de Andermatt, ao Ministro Provincial de Milão. De Roma, em 4 de 
junho de 1894. APC (Mic. 173/ 2. IV. 1-2 3534). Vialle Piave. Milão - Itália. 
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Uboldo; Fr. Davi de Desenzano al Sério; Fr. Reinaldo de Paullo. E os irmãos leigos; 

Fr. Vicente de Santo Omobono Imagna e Fr. Salvatore de Albino.266 

O grupo de capuchinhos aumentou e foi dividido para as respectivas frentes 

missionárias: Fr. Estêvão de Sexto São João e Fr. Afonso di Lecco iniciaram as 

atividades, visitando os lugarejos, vilas e cidades da diocese do Maranhão, pela 

necessidade de missões ambulantes; e quanto aos índios, Fr. Carlos não se 

descuidou em procurar se informar das aldeias para iniciar a missão indígena, 

convocando Fr. Afonso di Lecco, Fr. Mansueto de Peveranza,267 Fr. Zacarias de 

Malegno, Fr. Rinaldo da Paullo, Estêvão de Sexto, Samuel de Seregno, Fr. Davi e 

outros. 

Os missionários concentrados no Maranhão iniciaram posteriormente 

atividades estendidas a outros Estados brasileiros, como: Ceará, Pará, Amazonas e 

Piauí. 

 

3.1.1 A organização missionária e as condições religiosas no Maranhão  

 

Os capuchinhos lombardos viram constituída a Missão do Maranhão, que 

contava apenas com três sacerdotes, um irmão leigo e uma residência em São Luís, 

na igreja São João. A referida missão atendia a diocese maranhense, e esperava dos 

superiores de Milão o compromisso de consolidá-la e desenvolvê-la, para que fossem 

justificadas as suas atividades. 

Havia um esforço do Fr. Carlos em desenvolver a missão em dupla direção: 

popular e indígena. Mas apesar de muita demanda da diocese, e a satisfação do 

bispo em relação às atividades dos capuchinhos, este não garantia recursos e ainda 

apelava por mais missionários. Pelo Estatuto, os capuchinhos ainda podiam colaborar 

na pastoral da diocese com trabalhos nas escolas e na instrução formal, o que 

justificou o requerimento do bispo, para Fr. Carlos lecionar disciplinas no Seminário 

da Diocese (Santo Antônio). 

Esta antiga diocese do Maranhão abraçava também os Estados do Piauí e duas 

paróquias do Ceará.268 Logicamente, pela extensão de três Estados e pela população 

                                                           

266 Relação da segunda expedição de missionários capuchinhos de Gênova para o Brasil. Cf. AOC, t.X 
1894, p. 363. Roma. 
267 Fr. Mansueto sempre defendendo a tradição capuchinha, que eram as missões ambulantes. 
268 Notas referentes podem ser consultadas em (PACHÊCO, 1969, p. 452). História Eclesiástica do 
Maranhão, de Dom Felipe Conduru Pacheco.  
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dispersa, tanto a civil quanto a indígena, havia a necessidade269 de um clero ativo e 

abnegado, para o enfrentamento das dificuldades materiais e humanas, inerentes 

àquelas ambiências sertanejas. Não seria fácil pensar uma missão indígena, 

exclusiva, sem atender também às outras demandas da diocese, que eram muitas. As 

preocupações dos sacerdotes estavam em instruir as populações dos lugarejos face 

a ignorância religiosa e reprimir a propagação das superstições, naquelas localidades 

do interior dos Estados. Além disso, havia um combate aos protestantes e espíritas, 

que ocupavam os espaços vazios deixados de serem atendidos pela pastoral católica. 

Ademais, havia também a aberta oposição da maçonaria republicana, muito ativa no 

enfrentamento que fazia ao catolicismo. 

 
Foto 12 - Frades capuchinhos que partiram de Milão em 3 de dezembro (1894), 
para o Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                  

                                  

                                     Fonte: Convento do Carmo. 

A necessidade de assistência à população era justamente inibir as práticas não 

católicas. O campo religioso da Ilha de São Luís era produzido por uma diversidade 

de práticas religiosas. E as manifestações desta diversidade eram um problema para 

                                                           

269 Nembro (1955, p. 48) lembra que, geralmente, as paróquias eram extensas, e às vezes tinham um 
só sacerdote, e outras, nenhum. Os sacrifícios também eram relacionados à solidão, ao clima tropical, 
à dureza das viagens no lombo de animais e à falta de conforto mínimo. Além da distância enorme dos 
centros do sertão à capital. 
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o clero. À época, estas práticas de religiosidade começaram a se consolidar, apesar 

do controle policial nos terreiros de mina,270 por exemplo, que perdurou até 1988.271 A 

propósito, estas práticas religiosas controladas pela polícia nos séculos XIX e XX 

motivaram muitas publicações.272 As práticas da religião católica e as práticas das 

religiões afro-ameríndias273 faziam parte da vida urbana da ilha, através das 

manifestações culturais, caracterizando-se pela presença de numerosas festas, o que 

causava espanto aos capuchinhos. Os frades não apenas se surpreendiam com 

tantas manifestações sincréticas, mas também se admiravam da “confusão” religiosa 

que tudo isto causava. 

Estas manifestações eram vistas pelo clero e pelos capuchinhos lombardos 

como superstições. Mas, era a situação da época. Nos finais do século XIX, havia 

muitos terreiros de mina, em todo o Estado do Maranhão, com maior expressividade 

na Ilha de São Luís. Nestes ambientes eram realizadas festas do Divino Espírito 

Santo, de tambor de crioula, de bumba-meu-boi, banquete para os cachorros, 

ladainhas, procissões e outros rituais oferecidos em homenagens e como pagamento 

de promessa a caboclos, voduns e encantados.274 Eram práticas que expressavam 

expectativas particulares dos diversos grupos socioculturais, como “práticas 

complexas, múltiplas, diferenciadas, que constroem o mundo como representação” 

(CHARTIER, 1990, p. 25). 

Os capuchinhos não entendiam e reclamavam da forma como os maranhenses 

se comportavam nas práticas religiosas católicas. Mas, no período de 1894 a 1922 

não era possível compreender o sincretismo, como elemento essencial de todas as 

                                                           

270 Ambiente onde era realizado o “Tambor de Mina”, como o principal centro de preservação da cultura 
jeje daomeana no Brasil (FERRETTI, M., 1994). Eram heranças das confrarias fetichistas das “Pretas 
Minas”, que se explicam pela conservação dos costumes e superstições africanas, por um certo número 
de negros vindos em liberdade, da costa da “Mina” – Costa do Ouro e Daomé (LOPES, 1970). 
271 Para maiores informações, consultar: Ferretti, M. (1994). 
272 Estes registros são de Raimundo José de Sousa Gaioso (Agricultor), autor do Compêndio Histórico-
Político dos Princípios da Lavoura do Maranhão (1813); César Augusto Marques, autor do Dicionário 
Histórico-geográfico da Província do Maranhão (1870) (Historiador); João Lisboa (jornalista); Aluísio 
Azevedo (romancista); Josué Montello (poeta); Mário Meirelles (Historiador); Jomar Moraes 
(Historiador); Daniel Parish Kidder (Viajante); Henry Koster (Viajante); Manuel Nunes Pereira 
(Etnólogo); Sérgio Ferretti (Antropólogo); Maria de Lourdes Lacroix (Historiadora), dentre outros tantos. 
273 Sobre o pensamento da época mencionada, Lopes (1970, p. 68) as considera apenas como 
“sobrevivências” do tempo das “crendices” e “superstições” da África Negra. É uma concepção acrítica 
sobre estas manifestações. Mas podemos citar o “Tambor de Mina” do Maranhão como bastante 
sincrético, pois incorpora elementos do catolicismo, espiritismo, pajelança, indianismo e outros. A mina, 
o terecô e a cura são práticas africanas e indígenas.  
274 Para efeito de informação, estas são entidades de pajelança e de mina, que se podem encontrar 
nos terreiros de mina, manifestados nos rituais. No Maranhão, há pesquisas robustas sobre a 
religiosidade afro-ameríndia, desenvolvidas por Sérgio Ferretti (1995) e Mundicarmo Ferretti (1994) 
realizadas no interior do Estado do Maranhão. 
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formas de religião, e que estava muito presente na religiosidade popular do 

maranhense, nas procissões, nas comemorações dos santos, nas diversas formas de 

pagamento de promessas, nas festas populares em geral. 

Para incômodo dos frades, nas práticas das igrejas católicas eram evidenciadas 

manifestações do catolicismo popular.275 Os frades não entendiam o sentido e o 

conteúdo deste “conjunto de atitudes, crenças, códigos de comportamento próprio das 

classes subalternas num certo período histórico” (GINZBURG, 1987, p. 17). Não 

compreendiam que as manifestações religiosas populares estariam imbricadas 

também nos efeitos da religião como sistema cultural276. A forma de expressão da 

religiosidade popular,277 com elementos trazidos dos rituais nos terreiros era vista 

como superstição ou atraso. Tudo isto servia de motivo e razão para que se 

intensificassem as atividades de missões populares. As atividades dos missionários 

deveriam, portanto, necessariamente orientar-se para colaborar com o clero, 

atendendo o povo, na manutenção da fé católica. 

Estabelecidas as missões populares, a urgência se voltaria agora para a 

atividade de missão indígena. Fr. Carlos pensava a catequese dos índios, na 

perspectiva de que o único meio para agir, sem recorrer ao Governo, seria aquele já 

proposto pelo Bispo do Pará D. Jerônimo Thomé, depois Bispo de Bahia, ao 

Reverendíssimo Padre Prefeito: isto é, aceitar o encargo de uma Paróquia próxima 

das Aldeias e de lá irradiar nossa ação entre os índios.278 

                                                           

275 O catolicismo popular, religião praticada pelas classes dominadas, foi relacionado ao conceito de 
sincretismo, assunto que passou a ser discutido por antropólogos, desde 1930, a exemplo de Ferretti. 
Está nos estudos das relações entre o sincretismo e correspondências simbólicas, muito frequentes 
nas representações religiosas. Exemplo: “nas religiões afro-brasileiras, quando se diz que São Pedro 
representa Xangô, que Santa Bárbara representa Iansã ou que São Jorge ou Santo Antônio 
representam Ogum, está se fazendo uma comparação ou uma representação simbólica, ou um 
paralelismo de uma entidade africana com outra católica” (FERRETTI, 2012, p. 291). 
276 Considerados os seus vestígios, a leitura histórica das fontes, pode levar à compreensão de que, 
segundo Dosse (2013, p. 207), qualquer discurso sobre um acontecimento veicula, conota uma série 
de acontecimentos anteriores, o que dá total importância à trama discursiva que os religa no 
enredamento. Apesar de que era uma ideia geral dos capuchinhos, a preservação dos princípios 
fundamentais e litúrgicos católicos, e que a sociedade deveria ser liberta das superstições, o fenômeno 
existia, sem um controle. Segundo Geertz (1989, p. 103), é necessário perceber a importância do 
significado no que diz respeito ao fenômeno religioso; significado, contudo, que se transforma ao longo 
dos anos, pois ao tempo que se transformam, eles transformam práticas culturais e sociais. 
277 Conclui Ferretti (2001), que não se pode também dizer que o sincretismo foi um fenômeno que só 
funcionou no passado e que se encontra em desaparecimento. Nesta perspectiva, constatamos que o 
sincretismo cultural reflete “paralelismos, misturas e convergências de culturas, decorrentes de aportes 
de brancos, negros e indígenas que fertilizaram nossa cultura”. 
278 Trecho da carta de Fr. Carlos justificando o seu silêncio ao Ministro Geral, envida de São Luís, 15 
de abril de 1894. (APC Mic. 173/ 2. II. 6-12 – III. 1+2+3 3530). Vialle Piave - Milão. 
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A expressiva presença de povos indígenas em todo o Maranhão movimentou o 

Superior Regular da Missão à busca de um grande número de indígenas para a 

cristianização, para justificar um empreendimento missionário mais firme no interior do 

Estado. Não esquecia a possibilidade de encontrar os povos pagãos, às margens dos 

rios, nas florestas. Com as informações gerais sobre a vida dos povos indígenas, no 

Maranhão, era intenção de Fr. Carlos retirar estes povos da vida de “brutalidade” para 

conduzi-los à vida civilizada e cristã católica. 

E, para alcançar tais objetivos, havia uma forte pretensão em mudar de 

residência, justo para a obtenção de um local mais amplo para abrigar mais 

capuchinhos que poderiam vir da Itália. Com o apoio do bispo, Fr. Carlos poderia 

também ampliar o campo missionário. Por outro lado, o bispo resolveria o atendimento 

às demandas pastorais, com mais missionários, e tiraria de suas responsabilidades a 

igreja do Carmo e o Convento anexo: um patrimônio, com sérias questões jurídicas 

de embargo. Nestas circunstâncias, os interesses da Missão e do bispo coincidiam. O 

Convento do Carmo era, portanto, a solução. 

 

3.1.1.1 O Convento de Nossa Senhora do Carmo: Caput et Mater da Missão 

 

Em 10 de setembro de 1894, Fr. Carlos começou a se articular, no sentido de 

conseguir o espaço adequado para a Caput et Mater (sede) da Missão. Ele queria a 

todo o custo o Convento do Carmo, no centro da cidade de São Luís. Com a 

autorização para inaugurar a Missão do Maranhão, Fr. Carlos buscou informações 

sobre a possibilidade de reativar este convento, cuja igreja estava interditada. Com a 

ajuda do Governador do Bispado, Padre João Tolentino Guedêlha Mourão (1893), o 

Superior da Missão conseguiu o prédio do Convento, com a condição de restaurá-lo. 

Em função deste compromisso, muito trabalho de reforma foi realizado, e após um 

ano de atividades dos capuchinhos, naquele complexo de convento e igreja, esta saiu 

do interdito. 

Em 10 de outubro de 1894, Fr. Carlos de San Martino se transferiu para esta 

nova residência, onde eles tomaram posse na condição de depositários, visto que 

era uma propriedade da União. A única cláusula exigia que fossem feitos os 

indispensáveis reparos na edificação. 

O Superior da Missão não perdeu tempo e providenciou imediatamente junto ao 

Sr. Inspetor da Alfândega do Maranhão, para que fosse expedida a nomeação dos 
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frades, como depositários da igreja do Carmo. Para efeito de ilustração, e compreensão 

do que foi aquele espírito empreendedor de Fr. Carlos, seguem o seu Requerimento e 

a Nomeação como depositário. 
 

Documento 8 - Requerimento do Fr. Carlos, para a ocupação do Convento e da igreja 
do Carmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Provincial, Tombo da Missão, A/I/1-fl 13. 
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Documento 9 - Nomeação de Fr. Carlos como depositário da Igreja de Nossa 
senhora do Carmo e Convento anexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Provincial, Tombo da Missão, A/I/1-fl 35. 
 

O que chama a atenção nestes documentos são os compromissos firmados e a 

falta de recurso material, para cumpri-los. Segundo o requerimento ao Inspetor da 

Alfândega, os capuchinhos contariam apenas com as pessoas devotas da cidade, e o 

compromisso firmado de restaurar os prédios em ruína (a igreja e o convento). Mas, 

afinal, estas dificuldades também faziam parte do contexto de Milão, quando à época a 

Província de São Carlos empenhava-se para restituir os seus conventos, afetados 
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pelas inúmeras supressões, na Itália. Portanto, a situação encontrada no Maranhão, no 

sentido de reconstruir um convento em ruínas, para dar suporte à Missão, não causou 

maior impacto aos capuchinhos. E este já era o segundo espaço, com compromisso de 

restauros. O primeiro foi o abrigo da igreja de São João. Eles vinham de uma situação 

semelhante, e a perseverança suprimia qualquer desânimo. Era aquela uma 

oportunidade única para a ampliação das atividades missionárias da Ordem 

Capuchinha, apesar do desconhecimento dos capuchinhos sobre a real situação 

daquela interdição federal279 sobre a Igreja e o Convento do Carmo. Segundo Beltrami 

(1994, p. 45), “quando os capuchinhos entraram no Carmo, as coisas estavam bem 

longe de serem claras e pacíficas”. Havia ali uma indecisão acerca da propriedade do 

Convento e Igreja do Carmo, uma vez que ainda era um “bem” da Ordem dos 

Carmelitas que passou ao Governo Federal. Isto era legalizado pela Lei de Amortização 

(ou da mão-morta) feita em 27 de janeiro de 1891. Em virtude dessa Lei, os bens das 

Ordens religiosas, após a morte do último titular, passariam ao Governo. 

Os frades adentraram o Convento e começaram os trabalhos de restauração, 

que também incluía a Igreja do Carmo. Não tinham nenhuma segurança se realmente 

ficariam no Convento. Animava-os a certeza de que a Providencia os ajudaria a 

resolver a aquisição deste imóvel. Porém, em virtude da ab-rogação da Lei de 

Amortização (27/01/1891), o parecer do Tribunal Federal excluía as Igrejas e as 

entregava aos bispos e prelados. Isto poderia ser conveniente às aspirações dos 

capuchinhos. Entretanto, conforme a Regra Franciscana, os capuchinhos não 

poderiam possuir nada juridicamente, nem individual, nem coletivamente, pois a tudo 

deveriam renunciar. Assim, também em observância ao direito canônico vigente, a 

propriedade do convento como tal deveria ser intestada à Santa Sé, à qual eram 

resguardados todos os bens dos capuchinhos. Devido à separação da Igreja do 

Estado, a Ordem Capuchinha não tinha personalidade jurídica. Assim, para as 

questões jurídicas, que inevitavelmente deveriam ser resolvidas, Beltrami (1994, p. 47) 

                                                           

279 Quando o último frade carmelita faleceu, em São Luís, Frei Caetano da Silva Serejo, em 9 de maio 
de 1891 (ab intestato) = sem testamento, os bens da Ordem passaram a ser do Governo. Era uma 
deliberação da Lei da Amortização (ou da mão-morta), de 27 de janeiro de 1891. Porém, o STF em um 
parecer dado sobre os bens eclesiásticos “actualmente pertencentes ao Governo”, exceptua algumas 
coisas: “Por acórdãos do Tribunal Federal decidiram que as Igrejas, sendo consagradas ao culto divino, 
estão fora do comércio, não podem entrar no domínio privado do Estado, seu uso pertence aos Fiéis e 
a sua guarda e a sua administração incumbe aos Bispos e Prelados, não interessando, por conseguinte 
ao Estado” (Arquivo Provincial A/I/2, fl. 64 v. Parecer do STF de 27/01/1891, publicado no Diário do 
Maranhão e relatado por Fr. João Pedro de Sexto São João, em sua apresentação ao Delegado Federal 
da Alfândega). 
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informa que os capuchinhos constituíram a “Sociedade Ítalo-Brasileira” para tratar com 

o governo e suas repartições, sem prejuízo da legislação canônica. Significa dizer que, 

uma vez a Igreja do Carmo fosse recebida da diocese, ainda era preciso recorrer à 

Santa Sé, para a obtenção da licença de aceitar tal doação, bem como de poder 

resgatar o convento da Fazenda Pública. 

Embora o sentido das fontes sugira agilidade, toda a restauração e a posse 

jurídica definitiva deste complexo arquitetônico duraram anos de processo. Mais de 10 

anos de trabalho, para que fossem restituídos aos prédios esta dignidade. A doação 

por parte da Diocese deu-se bem mais tarde, segundo o termo de doação: 

 

Documento 10 - Doação do Convento do Carmo por parte da Diocese. 
 

 
Fonte: AVPMP A / 22 / 4a. 
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Em 1912, os frades o adquiriram definitivamente,280 em leilão, tornando-o a 

Sede da Cúria Custodial e de toda a Missão catequética indígena no Norte do Brasil. 

Segundo Zagonel (2001, p. 110), Convento e Cúria foram, posteriormente, restaurados 

e reinaugurados em 1962. 
  

Foto 13 - Antigo Convento do Carmo. Praça João Lisboa. Centro da cidade de São 
Luís - MA. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                    
                                         
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
                                                          

 
                                     Fonte: Cunha (1908). 

                                                           

280 Naquele ano de 1912, “os Capuchinhos – frei Estêvão, Superior Regular, frei Daniel secretariando, 
num leilão público realizado no Rio de Janeiro, conseguiram adquirir a propriedade legal do mesmo 
convento” (GIANELLINI, 1993, p. 111). Edifício construído a partir de 1627, configurando-se dentro das 
estratégias urgentes da Coroa Portuguesa, para integrar ao projeto de organização urbana para evitar 
o plano de La Ravardière, que era o projeto de implantação de uma França Equinocial, considerada por 
alguns pesquisadores como um mito fundador da cidade de São Luís do Maranhão. “Por força de lei, 
passou à propriedade incorporada ao patrimônio nacional, desde que faleceu o último representante da 
ordem religiosa dos Carmelitas, em 1894” (Verbete de Antônio Lopes – AL/ ver em: MARQUES, 2008). 
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Foto 14 - Atual edificação do Convento do Carmo. Praça João Lisboa. Centro da 
cidade de São Luís – MA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Domínio público. 

 
À época, a igreja anexa ao Convento Santuário de Nossa Senhora do Carmo 

assistiu a um movimento religioso católico significativo.281  

 

                                                           

281 Até os dias atuais os fiéis participam ativamente. O Convento continua sendo a Sede que abriga 
capuchinhos brasileiros e italianos, da Província Capuchinha [brasileira] de Nossa Senhora do Carmo, 
como circunscrição dos conventos do Maranhão, Pará, Amapá e Cuba. Os lombardos que ainda vivem 
no Maranhão são colaboradores da Província capuchinha de N. S.do Carmo. 
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3.1.2 Entre a floresta e a paróquia um istituto dei indi na Barra do Corda  

 

Com sede definida no Convento do Carmo, a Missão do Maranhão foi se 

consolidando simbolicamente no perfil de missão indígena. Esta que não foi um 

simples acontecimento da Missão lombarda, apesar de um forte apelo pelas missões 

populares. Embora estivesse nas ideias de Fr. Carlos e do Ministro Provincial de 

Milão, o possível não preexiste, ele é criado pelo acontecimento.282 Com base em 

Dosse (2013, p. 12) este acontecimento é “uma construção que remete ao conjunto 

do universo social como matriz da construção simbólica”. Significa dizer que este 

acontecimento não foi uma coleção de dados comprobatórios de uma realidade, mas 

sim, uma repercussão, uma extensão, uma consequência, com incisões, refém das 

contingências. 

No acontecimento da Missão está a assistência aos fiéis, que era uma das 

finalidades dos missionários capuchinhos. Todavia a prioridade desta era a 

catequese dos índios ainda em estado não cristianizado. Em função disto, os frades 

procuraram estações ou alguma residência próxima ou no meio das aldeias. Além 

dessa busca por uma residência no Sertão maranhense, cogitavam também sobre o 

método específico a ser empregado na sua evangelização. 

Em abril de 1894, após prévios acordos com o bispo do Maranhão, Fr. Carlos 

seguiu em visitas para Barra do Corda, com o duplo propósito de estudar a situação 

da região indígena. As primeiras impressões foram excelentes, mas no sentido de ter 

encontrado muitas aldeias. Isto suscitou planos para resolver a cristianização, com 

vasta possibilidade de ações, seja entre os indígenas ou entre os fiéis. Ademais, os 

capuchinhos sabiam que a paróquia de Barra do Corda não tinha mais pároco havia 

mais de vinte anos. Fr. Carlos aproveitou a viagem para tratar da compra de uma 

casa (de madeira), situada pouco distante do encontro dos rios Corda e Mearim. 

Depois, retornou a São Luís para relatar o seu sucesso na viagem. 

Desta visita à cidade de Barra do Corda, em 1894, Fr. Carlos de San Martino, 

por conta própria, formou um plano de catequese e o apresentou ao bispo D. Antônio 

Cândido Alvarenga, ao Ministro Provincial de Milão e ao Ministro Geral da Ordem 

Capuchinha. Na carta enviada por Fr. Carlos, de São Luís, em 15 de abril de 1894, 

                                                           

282 Concepção deleuziana do acontecimento utilizada por Dosse (2013, p. 12) para se pensar o 
acontecimento que, por mais simples que seja, com todas as suas ramificações, transforma 
radicalmente o clima social e político de um lugar. 
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ao Pe. Ministro Geral, ele fundamenta uma ideia mais concreta para a missão 

indígena em Barra do Corda: 
 

Quanto à catequese dos índios, o único meio para agir, sem recorrer ao 
Governo, é aquele já proposto pelo Bispo do Pará, D. Jerônimo Thomé, 
atualmente Bispo de Bahia, ao Reverendíssimo Padre Prefeito. Isto é aceitar 
o encargo de uma Paróquia próxima das Aldeias e de lá irradiar nossa 
ação entre os índios.283  
 

Para Fr. Carlos, o método reducional das aldeias da Paróquia seria a forma 

mais apropriada para tornar os indígenas cristãos no Sertão, tendo em vista a 

possibilidade de batizá-los e inseri-los à convivência com a população não índia. Por 

outro lado, o Bispo providenciaria a ocupação de uma paróquia desativada, como a 

de Barra do Corda, e resolveria a falta de assistência pastoral da população do vilarejo. 

Portanto, aos frades seriam confiados uma residência em Barra do Corda e um colégio 

anexo para os filhos dos índios. Pelas orientações do bispo, deveria ser um sistema 

de assistência religiosa às aldeias por meio de visitas. 

Pelo relatório anual (1894-1895), enviado por Fr. Carlos (de Barra do Corda, 

em 12 de junho de 1895) ao Pe. Ministro Geral da Ordem (Roma), os trabalhos foram 

iniciados pelos missionários Fr. Carlos de San Martino, Fr. Celso de Uboldo e Vicente 

de S. Omobono, em 2 de maio de 1895. Mas, logo aumentaram para 13 missionários, 

além dos três primeiros que chegaram a Barra do Corda: Fr. Afonso de Lecco; Fr. 

Mansueto de Peveranza; Fr. Samuel de Seregno; Fr. Estêvão de Sexto São João; Fr. 

Zacarias da Malegno, Fr. João Pedro de Sexto São João; Fr. David da Desenzano al 

Serio; Fr. Rinaldo de Paullo; Fr. Paolo da Trescorre e Fr. Salvador de Albino. Alguns 

eram ex-alunos da Província de São Carlos de Milão. Dirigiram-se à freguesia que fora 

confiada à missão e visitaram os aldeamentos dos Guajajara e dos Canela, situados 

nos arredores da cidade de Barra do Corda. Conforme o relatório, Fr. Carlos 

contabilizou 32 pequenas aldeias de Guajajara, com cerca de 2.750 indígenas, no 

município de Barra do Corda. Para ele este quantitativo era favorável para darem início 

a uma missão indígena naquela paróquia barra-cordense. 

Entretanto, a ideia do capuchinho não era a colonização das ditas aldeias, pois 

estas experiências mostravam quase que a impossibilidade de conduzir à civilidade 

cristã os indígenas adultos, com suas formas peculiares de sobrevivência. Pelas suas 

observações sobre a vida social e cultural dos indígenas, Fr. Carlos concluía que os 

                                                           

283 Carta de Fr. Carlos ao Ministro Geral da Ordem Capuchinha. De S. Luís. Datada de 15 de abril de 
1895. Cf. APC (Mic. 173/ 2. II. 6-12 – III. 1+2+3. 3530). Vialle Piave - Milão. 
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indígenas adultos envelheciam nos vícios; estragados em hábitos inveterados.284 

Portanto, no intuito de querer mudar esta situação, Fr. Carlos defendia a ideia de que 

era necessário retirar as crianças do convívio das aldeias, para que estas não viessem 

a ter os mesmos vícios dos adultos. Portanto, 
 

para a cristianização dos índios, visto que além de serem indiferentes a 
qualquer sentimento de educação, de instrução e de religião, estão viciados 
e acostumados a considerar Governo e padres só como padrinhos obrigados 
a dar para eles dinheiro e tudo o que desejam, sem a pretensão alguma deles, 
os índios retribuírem e aproveitarem. [...]. Eu opino que a Cristianização e a 
civilização se não alcançará senão desmanchando, com meios longínquos e 
pacíficos as aldeias e espalhando as singulares famílias para trabalharem e 
viverem como cristãos.285  
 

Esta foi a linha máxima, inicialmente adotada por ele: assumir a paróquia de 

Barra do Corda, sem pároco, e reduzir aldeias. Nesta perspectiva, o capuchinho 

procurava inserir no seu plano outros elementos, tais como a velha política 

colonialista (necessidade imposta pelo problema do meio), e os critérios mais 

modernos dos colégios. 

Segundo o relatório da Missão do Maranhão, nos meses finais de 1894, Fr. 

Carlos confirma ter iniciado as atividades missionárias, em Barra do Corda, com 

alguns companheiros: 
 

No maio passado na Paróquia de Barra do Corda missionando, administrou 
131 Batismos, 3247 Crismas, 919 Comunhões, assistiu 127 Matrimônios, 
benzeu 4 Cemitérios e marcou o lugar da nova igreja a ser dedicada ao 
Sagrado Coração de Jesus. Fez uma visita às Aldeias dos indígenas Canela 
do Ponto, Mateiros, de Mucura e Jacaré, e Guajajara, de Caiteté e da – 
atualmente desativada - Colônia de Dois Braços já fundada e conduzida a 
grande desenvolvimento pelo finado nosso Fr. José de Loro.286 
 
 
 

As visitas às aldeias foram bem amplas. Sobre estas, Fr. Carlos relatava que 

os índios não queriam saber de Padre, nem de Diretor de Governo.287 Com estas 

inquietações dos indígenas, o missionário reivindicava a autonomia com relação a 

uma parceria com a administração federal para a catequese indígena. Fr. Carlos 

afirmava, nas suas conjecturas, que na realidade via que os Governos esperavam 

muito dos pobres índios. Para o missionário, o governo investia muito pouco na 

                                                           

284 Relatórios enviados ao Ministro Geral e ao Ministro Provincial Cfr. in AGO, Mic. 173/2. V 11-12; Mic. 
173/3.1. 1 - 3538. Roma.  
285Livro de Tombo da Missão, Cf. Arquivo Provincial A/I/1 ffl. 55-58. Convento do Carmo. São Luís - 
MA. 
286Relatório da Missão – 1894-1895. APC (Mic. 173/2. IV. 3-12. Mic. 173/2. 3535). Vialle Piave - Milão. 
287 Referia-se aos Diretórios indígenas. Relatórios enviados ao Ministro Geral e ao Ministro Provincial 
Cf. AGO, Mic. 173/2. V 11-12; Mic. 173/3.1. 1-  3538. Roma. 
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civilização dos índios (nos Diretórios indígenas), uma vez que todo o bem que ele 

receberia – o governo – seria o progresso distante e insensível da cultura e da 

civilização.288 

Fr. Carlos faz críticas ao Governo, por querer ainda manter as mesmas práticas 

de Diretórios indígenas, basicamente pombalinos (com pequenas modificações). 

Ademais, reclamava dos recursos, que segundo ele: o Governo permanecia com os 

mesmos pensamentos sobre a catequese indígena, depois de anos de catolicismo.289 

Mas, o Superior Regular da Missão tinha pressa. Concentrava em si todas as 

decisões, sem ouvir a opinião da fraternidade do Maranhão, tampouco o auxílio de 

seus confrades em Pernambuco. Conforme o seu “plano”,290 a catequese deveria ser 

planejada para transformar índios em cristãos, visto que além de serem indiferentes a 

qualquer sentimento de educação, de instrução e de religião, estão viciados e 

acostumados a considerar Governo e padres só como padrinhos.291 Neste sentido, Fr. 

Carlos entendia ser necessário interferir, na manutenção da vida social, cultural e 

política, enquanto organização familiar, política, nas crenças indígenas e nas suas 

tradições. 

O ponto de apoio deste “plano” era a paróquia de Barra do Corda. Para tanto, 

houve uma Convenção para Barra do Corda entre os Ministros Geral da Ordem 

Capuchinha e Provincial de Milão e o Bispo D. Antônio Alvarenga, nos seguintes 

termos:  
 

Tendo o Ministro Geral da Ordem e o Ministro Provincial de Milão, de acordo 
com o pedido do Excelentíssimo Sr. Bispo D. Antônio de Alvarenga, 
resolvido estabelecer, nesta Diocese os religiosos Capuchinhos, e como os 
mesmos Padres Superiores hajam dado a fr. Carlos de San Martino Olearo, 
Superior Regular designado para esta Diocese as necessárias faculdades 
afim de convencionar com o Excelentíssimo Sr. Bispo a realização do mesmo 
estabelecimento (12 de maio de 1894) o Exmo. Sr. Bispo e fr. Carlos de San 
Martino Olearo, diante das testemunhas Mons. Mourão Dr. Tolentino 
Guedelha, Vigário Geral provisor do Bispado, Cônego Vicente Ferreira 
Galvão, Secretário particular de S. Exmo. e Padre Fábio José da Costa, 
oficial da Câmara Eclesiástica, estabeleceram a seguinte convenção, que terá 
valor perpétuo entre a Ordem Capuchinha e a Diocese de São Luís do 
Maranhão.292 
 

                                                           
288 Cfr. Arquivo Provincial, A/II/1-5. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
289 Reclamações de fr. Carlos sobre a catequese e a civilização indígena custeada pelo Governo 
(Arquivo Provincial, A/II/1-5). Convento do Carmo. São Luís - MA. 
290 Na ocasião da elaboração do plano catequético, Fr. Carlos recebeu sugestões do secretário Geral 
das Missões, Fr. Antonino de Reschio, que conhecia o interior do estado do Maranhão e os problemas 
relativos aos indígenas (Cf. AGMC, H 67, Comm. Ord. 66, e Doc. Off, A, 29) Roma.  
291 Livro de Tombo da Missão, Cf. Arquivo Provincial A/I/1 ffl. 55-58. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
292 Convenção para Barra do Corda com o Bispo. Maranhão, 17 de abril de 1895. Livro de Tombo 1.º A 
/ I / 1 fl 17v-18-18v. 
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Na dita Convenção foi declarado que: 1.º - o Superior dos religiosos 

Capuchinhos nesta Diocese, fr. Carlos de San Martino, entregara e que o Exmo. Sr. 

Bispo recebera, em presença das sobreditas testemunhas, a quantia de sete contos e 

quinhentos mil reis (7.500§00), em moeda corrente, esmola que os mesmos 

capuchinhos receberam da Província lombarda donde eram naturais, para auxiliar o 

Sr. Bispo no intuito de estabelecer os religiosos capuchinhos nesta Diocese, de acordo 

com os Superiores da Ordem.293 Com esta quantia administrada pelo Bispo, seria 

possível pensar em uma residência também no Sertão maranhense. Nestas 

condições, os capuchinhos lombardos foram se estabelecendo visualizando uma 

atividade missionária com perspectivas mais concretas, uma vez que teriam um apoio 

físico para a cristianização dos índios. 

Barra do Corda foi uma escolha do Bispo D. Antônio Alvarenga, de acordo com 

os Superiores dos capuchinhos lombardos (o Ministro Geral da Ordem e o Ministro 

Provincial de Milão), conforme o item 2 da referida Convenção. Neste, o Bispo declara 

que comprou para a Diocese e pagou por intermédio de Fr. Carlos quatro casas 

contíguas e terrenos adjacentes, conforme a descrição nas escrituras públicas. 

Oportunamente, Fr. Carlos pensou integrar no seu “plano” a criação de um “Instituto” 

indígena, que funcionasse em uma destas casas para os missionários transformarem 

os costumes indígenas, em regime de internato de meninos índios de até 14 anos, 

para torná-los cristãos. 

Conforme o item 3, o Bispo cede aos religiosos Capuchinhos o uso perpétuo 

das casas e terrenos supraditos com faculdade de poderem habitá-los, arrendá-las, 

edificar ou modificá-las como lhes aprouver. Em função desta condição, Fr. Carlos 

tratou de organizar as reformas. Em um prazo curto de construção a casa de Barra do 

Corda passou a ser chamada de “Instituto” de São Francisco de Assis, fundado em 

julho de 1895, o qual teria duas finalidades: 1.º - a cristianização e civilização dos 

índios, com uma sólida educação cristã e civil aos filhos dos índios, fazendo com que 

estes percam a vontade de viver uma vida selvagem;294 2.º, a cura da vastíssima 

freguesia de Barra do Corda (começando desde o rio Flores no Mearim à Flor do 

Campo além da cabeceira do rio Corda, contando 40 léguas em linha reta).295 

                                                           
293 Idem. 
294 Livro de Tombo da Missão, Cf. Arquivo Provincial A/I/1 ffl. 55-58. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
295 Livro de Tombo da Missão, Cf. Arquivo Provincial A/I/1 ffl. 55-58. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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Entretanto, para iniciarem a missão indígena, Fr. Carlos percorreu as aldeias 

vizinhas, convidando os índios adultos a irem à residência dos capuchinhos, enquanto 

recolhiam o primeiro núcleo de crianças, a serem educadas no projetado instituto. 

Como representação do que foi a ambiência escolhida para a missão, no mapa 

9 encontra-se a situação da cidade de Barra do Corda – MA, no centro do Estado, 

entre vários rios importantes, local de muitas aldeias, e a Paróquia. 

 

Mapa 9 – Planta do Sertão da Barra do Corda – MA elaborada por Fr. Aristides Arioli296 
(1951-1961).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arioli (1951-61) AVPCMP A/I/8/1. 

                                                           

296 Fr. Aristides foi missionário desobrigante na cidade de Barra do Corda por muitos anos. Foi 
encarregado oficialmente da pastoral indígena na paróquia de Montes Altos - MA, em contato com os 
povos Krikati, permanecendo ali por vinte anos (NECROLÓGICO, 1892-2011). Convento do Carmo. 
São Luís - MA. 



212 

 

3.1.2.1 As fronteiras do instituto indígena que não era de Assis e nem de Barra do 

Corda 

 

Em 30 de maio de 1895, Fr. Carlos trazia da aldeia de Pau Grosso (Guajajara), 

os cinco primeiros índios: Raimundo, Avelino, Caetano, Major e Tenente. Logo todos 

foram batizados. O Major recebeu o nome de José e o Tenente, de Carlos. Destes 

primeiros, somente José e Carlos permaneceram no Instituto.297 Talvez 

permanecessem por não se sentirem mais da aldeia, pois era possível que os seus 

nomes antigos não os identificassem mais, além dos novos costumes adquiridos. 

Uma relação estranha dos índios com o Instituto, pelo ponto de vista da fraternidade 

cósmica, defendida por Francisco de Assis, na qual todas as criaturas deveriam ser 

respeitadas nas suas circunstâncias. 

Estas crianças Guajajara inauguraram o infalível plano catequético de Fr. 

Carlos. Foram retiradas de sua aldeia para serem submetidas ao processo de 

cristianização/civilização no Instituto São Francisco. Começava-se a consolidar o 

posicionamento de Fr. Carlos sobre a Missão entre os indígenas. 

E justificava os meios que utilizaria para alcançar tamanha proeza:  

 
precisa é tirarmos das aldeias os meninos para educá-los com desejos, 
aspirações e habilidades cristãs. Para este fim, haverá o Instituto de Barra do 
Corda. Depois, é dar terras e prover pelo menos por um ano aquelas síngulas 
famílias que se apartarem das aldeias e viverem cristãmente.298  

 
O primeiro passo foi dado. A casa de Barra do Corda, organizada por 

intermédio do bispo D. Alvarenga, já acomodava os capuchinhos que seguiram para 

esta nova estação. A incipiente fraternidade capuchinha daquela segunda casa da 

Missão foi constituída pelos primeiros capuchinhos, que chegavam após alguns 

meses, o Fr. Afonso di Lecco com o Fr. Zacarias da Malegno, exceto o Fr. Carlos. 

As crianças indígenas começaram a chegar a este “Instituto” de Barra do 

Corda. E a residência dos capuchinhos passou a ser frequentada pelos índios 

adultos, que vinham encontrar-se com as crianças e com os missionários. Entre os 

primeiros índios que foram morar na Colônia de S. José foi um dos caciques da aldeia 

do Coco, chamado Antônio Correia Lima. Segundo Monza (2016, p. 60), este cacique 

era “muito exaltado com o seu título de capitão, já havia tido contato com a população 

                                                           

297 Relatório sobre a Visita canônica de Fr. Carlos à Estação de Barra do Corda. Cf. AVPMP A/I/1/ffl 55-
58. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
298  Idem 
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civilizada, de quem conhecia virtudes e vícios e, em termos de malícia era 

considerado uma serpente”. Porém, este cacique mostrava-se muito zeloso, 

conquistando assim a confiança dos missionários. 

A missão indígena seguia “estabilizada”, com a participação de algumas 

aldeias, segundo os missionários.  No relato feito em 14 de maio de 1895, Fr. Carlos 

informava ao Ministro Provincial, que: 
 

Nós estamos no meio dos índios, a nossa casa é frequentada todos os dias 
pelas aldeias, sendo mais numerosos os Guajajara, que têm todas as 
pequenas aldeias às margens do rio Mearim e no sertão até Grajaú. Tenho 
pensado antes de tudo em um instituto para os índios de 10 a 15 anos. A 
casa que residimos é grande, a terra barata, que temos e o tempo que 
quisermos. As poucas crianças Guajajara das aldeias Cateté, Dois Braços, 
Lagoa Grande, Talhado e outras é fácil obtê-las porque os caciques destas 
aldeias, visto que eu não pretendo reduzi-las a escravos, mas somente 
instruir os seus filhos, que eles tinham perdido a timidez e adquirido 
confiança, dado que nossa casa vai ser das crianças e também dos pais, 
quando eles vêm para Barra [do Corda] para os seus negócios.299  
 

Nas vagas deste relato está sempre presente, como elemento de comparação 

negativa, a experiência da Colônia Isabel. O que transparece das informações de Fr. 

Carlos é que de forma muito inexperiente concebia uma instituição aos moldes da 

realidade europeia. Uma instituição onde os meninos internados (extraídos de suas 

culturas nativas) incorporassem por assimilação os costumes civilizados e a crença 

dos frades europeus e, por via indireta (nas visitas que os pais lhes fizessem), 

assimilassem também os mesmos costumes e crenças.  

 
Alguns dos adultos querem ficar uns 15 ou 20 dias para aprender qualquer 
coisa, e verdadeiramente têm estrema necessidade de não serem 
continuamente enganados pelos negociantes ou regatões. A astúcia destes 
últimos supera toda a imaginação, comprando por uma ninharia, óleo, mel, 
farinha e peles, que os indígenas têm na floresta e vendendo ferros velhos, 
lona, roupas e minúcias a preços exorbitantes. Assim, pois, os índios só vão 
aprender a avareza e a ganância.300 

 

No tempo em que a Missão se instalou no Maranhão, havia uma dinâmica social 

peculiar entre a população civilizada e as comunidades indígenas do entorno da 

freguesia de Barra do Corda. Essa dinâmica, resultado das complexas interações 

sociais ocorridas durante o processo de povoamento da colônia em tempos anteriores, 

evidenciava relações comerciais entre esses povos. 

                                                           

299 Relatório de Fr. Carlos ao Ministro Provincial de Milão. Datado de 14 de maio de 1895. Cf. APC, 1, 
C, 41. Vialle Piave - Milão. 
300 Idem. 
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Essas relações comerciais, como foram observadas através do relato do Fr. 

Carlos, favoreciam a uma oligarquia de produtores rurais e comerciantes locais que 

se beneficiavam da condição de ignorância dos índios para obter vantagens nas 

transações. 

A falta de conhecimento sobre a cultura civilizada criava uma situação de 

desequilíbrio econômico para os indígenas que se tornavam reféns por dívidas em 

condições análogas à escravidão. 

Gêneros fornecidos pelos indígenas eram adquiridos a custos irrisórios e lhes 

eram fornecidos produtos caros. 

Neste contexto estavam os planos de civilizar os índios por meio de uma 

catequese dos filhos dos indígenas, retirando-os de suas aldeias, em regime de 

internato com imersão total na cultura europeia dos frades, o que não será aceito pelos 

índios. Estes acusarão Fr. Carlos de querer escravizá-las. A acusação foi tão forte, 

que ele mesmo teve que se justificar afirmando: eu não pretendo reduzi-las (as 

crianças) a escravos, mas somente instruir os seus filhos. 

O projeto de Fr. Carlos previa a formação dos índios em ofícios práticos, tais 

como indicava o diretório das missões pombalino de 1755/57. Por isso, pediu aos 

superiores lombardos que enviassem frades especialistas em ofícios que pudessem 

ser ministrados e ensinados aos índios. Queria sapateiros, alfaiates, marceneiros e 

outros. A mesma ideia da Colônia Isabel. Mas, as realidades eram muito diversas, e 

Fr. Carlos tinha pressa em fazer concretizar o seu projeto, esperando o mesmo êxito 

de Pernambuco. 

Entretanto, nem todos concordavam com a ideia da catequese indígena. Fr. 

Mansueto sempre apelava para a tradição das missões ambulantes capuchinhas, as 

mesmas que se faziam desde o Império. 

No início, não era possível ter muitos indígenas, todavia um primeiro grupo foi 

constituído. Os primeiros passos tinham sido dados para a missão indígena em Barra 

do Corda. Fr. Carlos queria implantar um regime de cristianização e civilização dos 

meninos indígenas. Para isto, foram lavradas Linhas Gerais do Regimento interno, 

pelo Secretário Geral das Missões, em Roma, a pedido da Província de Milão (Arquivo 

Provincial. Tombo 1.º da Missão, A|I|1 fl.78-79). 
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A norma veio da Itália, para que os indígenas se adequassem à civilização, pois 

os capuchinhos os concebiam como seres primitivos, dotados de características 

biológicas psíquicas e culturais indesejáveis.301 

Era o início de uma instituição que realizaria o sonho do Superior Regular da 

Missão – Fr. Carlos, missionário movido pelo desejo de salvar almas e de erradicar 

costumes detestáveis dos índios. Mas, estas eram apenas Linhas Gerais do 

Regimento, essencialmente elaboradas, como justificou o Secretário das Missões, na 

Introdução do Regimento: 

 
Uma regulamentação adequada, para tal trabalho, não pode ser feita a priori 
e na Europa; você (o Superior Regular) tem que fazê-lo no lugar da Missão e 
de mãos dadas que com os outros missionários ganham experiência. O que 
pode e deve ser feito é traçar linhas gerais, por exemplo.  
 

Fr. Carlos e os outros missionários organizaram os seguintes procedimentos 

para o Instituto, à luz do Regimento composto de 7 recomendações: 

“1.º - Ter um terreno livre e suficiente, próximo ao rio e não muito longe e nem 

muito perto da vila; construir casas necessárias e bem arejadas, feitas de material 

retirado na própria floresta”.302 Sobre este ponto, os missionários informam nos 

Relatórios anuais como procederam. Providenciaram a compra de terreno e casas 

para abrigar os alunos. 

“2.º - Empenhar os pais dos meninos índios a fazerem os trabalhos mais 

pesados, como aqueles de fabricação de casa e aterros sanitários. O resto fariam os 

mesmos meninos, esperando o método de cultivo fácil desses lugares, pois os 

Guajajara são laboriosos e dóceis”.303 As adequações aqui foram orientadas para “a 

limpeza, ou aguar plantas e outros pequenos serviços do quintal ou adventícios 

pertencem a todos nas horas livres, e darão ocupação àqueles que não tiverem 

ofício”.304 

                                                           

301 É oportuno lembrar Darcy Ribeiro (1986), quando este conclui sobre a “Atitude etnocêntrica”, que 
cumpre mudar comportamentos, para compelir os índios à pronta assimilação aos nossos modos de 
vida. Este era o pensamento dos missionários italianos, acerca dos indígenas que habitavam as 
margens dos rios maranhenses, e que expressava “como o argumento racial foi política e 
historicamente construído, assim como o conceito “raça” que além de sua definição biológica acabou 
recebendo uma interpretação, sobretudo social” (SCHWARCZ, 1993, p. 17). 
302 Linhas Gerais do Regulamento elaborado na Província de Milão para os indígenas maranhenses. 
Extrato do Livro de Tombo da Missão do Maranhão. Barra do Corda 1894-1900. Cf. AVPMP B/II/29/1. 
Convento do Carmo. São Luís - MA. 
303  Idem. 
304 Relatório sobre a Visita canônica de fr. Carlos à Estação de Barra do Corda. Cf. AVPMP A/I/1/ffl 55-
58. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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“3.º - Estabelecer oficinas de carpintaria, ferro forjado e alfaiate”. Para isto, os 

missionários delegaram funções: “designar-se-ão os meninos que devem servir para 

a sacristia – cozinha – animais – carpina e alfaiate. Quando for possível abrir-se-á 

oficina também de torneiro, de encadernação de livros, de sapateiro e fábrica de 

cera”.305 

“4.º - Após a Missa e o Catecismo envolver os meninos em trabalhos de fazenda 

ou de oficina ou na caça e pesca alternadamente e, por sua vez, por horas, de 6h30 

às 10h da manhã; das 10h às 14h estudo das letras e contas; das 14 as 18h nos 

mesmos trabalhos. O sol levanta sempre por volta das 6h e se põe por volta das 18h. 

Às 4h da tarde é muito quente”.306 A partir desta disposição de horários os missionários 

elaboraram uma rotina formativa semelhante àquela que vigorava nos colégios 

internatos europeus.  

 
Às 5; 30 da manhã, levantar-se e lavar-se; às 6: 00, Missa ocupada na reza 
das orações, logo depois da Missa refeição dos meninos; às 7: 00 cada um 
ao próprio serviço; às 9: 00 aula até às 11: 15, almoço e recreação; às 13: 
00 estudos até às 14: 00 refeição leve e voltavam ao trabalho; às 17: 30 
largue-se o serviço das oficinas e se tome conta de regar as plantas ou a 
horta, varrer, limpar e encher os potes [recipientes] de água; às 18: 00 ceia 
com recreio e música até às 20: 30 Reza de costume e repouso.307 

 
Estes horários racionalizavam as atividades diversificadas do Instituto de S. 

Francisco. 

“5.º - Mantenha-os em seus hábitos simples tanto quanto eles lhes dão o tempo 

para recrear de acordo com sua idade; e banhar todos os dias de acordo com a 

necessidade desses lugares. Por esta razão, a casa não deve estar longe do rio, 

mesmo para a conveniência da pesca”.308 Tais orientações foram distribuídas nos 

horários da rotina dos meninos índios, com atividades diversificadas e adequadas ao 

meio ambiente regional. 

“6.º - Estabelecimentos similares também para que as meninas pudessem 

formar membros da família indígenas com o tempo, mas isso é o que as Irmãs 

querem”309. Este ponto abriu para a fundação de um Instituto indígena feminino, na 

Colônia de S. José da Providência, em Alto Alegre, em 1896. 

                                                           

305 Idem. 
306 Linhas Gerais do Regulamento elaborado na Província de Milão para os indígenas maranhenses. 
Extrato do Livro de Tombo da Missão do Maranhão. Barra do Corda 1894-1900. Cf. AVPMP B/II/29/1. 
Convento do Carmo. São Luís - MA. 
307 Idem. 
308 Idem. 
309 Idem. 
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“7.º - A maneira de tratar essas pessoas é com firmeza e consolo, isto é, 

disciplina aplicada com afeição. Os caminhos abrasivos os afastam, dando ordens e 

com rispidez e sem carinho, tornando-os completamente insubordinados, não mais 

levam em conta a autoridade. Por isso, quando um pedido for feito, deve ser feito a 

todo custo e aquele que cai na falta deve ser punido sem remédio, mas sem raiva e, 

em poucas palavras e aborrecido, para mostrar o descontentamento de que ele 

merecia punição”.310 Estas são as bases do Regulamento.  

Do item 7, foram elaboradas as seguintes regras para o Instituto de Barra do 

Corda: 
 

Procure-se, nos limites da possibilidade, que os meninos nunca fiquem 
sozinhos ou só em dois.  Presença de um Frade ou de um empregado de 
confiança, além de ser necessário para a moralidade, é indispensável para 
eles trabalharem. 
Estes empregados têm de dar parte ao Diretor das faltas que os meninos 
cometerem e o Diretor assim como premiará os melhores, castigará os que 
não fizerem bem. – Não se pretenda muito, não se usem modos ásperos, 
mas com calma e com constância paterna se exija que uma ordem, quando 
dada, seja executada e aos travessos, depois de duas correções se 
aplique o castigo. 
Os prêmios consistam nas classificações produtivas, semanalmente- No 
Domingo à hora competente, o P. Diretor dá as classificações – unindo por 
ora, moralidade, estudo e trabalho – depois de tomadas as oportunas 
informações.311 

 

Neste sentido, foram determinadas Classificações, a partir dos 

comportamentos dos índios: Mal = 5 = nada; Sofrível = 6 = um vintém; Bem = 7 = dois 

vinténs; Muito bem = 8 = três vinténs; Distinto = 9 = quatro vinténs; Ótimo = 10 = um 

tostão. Sobre o dinheiro, eram tomadas notas, que ficavam guardadas para pecúlio a 

ser entregue ao menino índio quando saísse do Instituto, com permissão e com carta 

de oficial, assinada pelo Diretor e pelo Mestre respectivo. Antes de obter carta de 

oficial e sem permissão do Diretor ninguém poderia sair do Instituto, sob pena de 

perder o pecúlio ganho nos anos em que o menino índio ficou interno. O sistema 

supunha que os índios tivessem o sentido da economia monetária tal como os brancos 

europeus. Fr. Carlos não percebia minimamente o sistema econômico-social sobre o 

qual se baseava a cultura indígena. O Capuchinho aplicava um sistema de premiações 

com base na acumulação monetária. Fora estas orientações do Regimento, Fr. Carlos 

e os missionários ditavam algumas regras que, posteriormente, deveriam se estender 

a Alto Alegre. 

 

                                                           

310 Idem. 
311 Relatório sobre a Visita canônica de Fr. Carlos à Estação de Barra do Corda. Cf. AVPMP A/I/1/ffl 55-
58. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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A quem sair nas ditas condições e mais quiser agregar-se no Alto Alegre, o 
Instituto dará casa, utensílios, três quadras de terras e uma roupa inteira. 
Quando o Mestre julgar que o trabalho do menino seja proveitoso para o 
Instituto, guardar-se-á para dar ao menino de um a cinco tostões por dia. 
Batizar-se-á só aquele que souber a primeira parte de catecismo.  
Admitir-se-ão à Confissão e Comunhão os que souberem a segunda parte e 
foram sempre classificados.  
Uma vez admitidos a receber os SS. Sacramentos, os receberão na Vª feira 
Santa, no dia de São Francisco de Assis e de Natal. Não mais a não serem 
deveras eminências.  
Se faça para cada menino uma roupa de cerimônia, consistente em 
camisa, meias brancas, sapatos, calças, paletó e boné – mais 3 roupas 
para cada um, consistentes em calça e camisa – Cada um tenha duas redes 
e dois pares de chinelos. 
Não esqueçamos de três coisas: 1° - O proveito de nossa Missão está ligado 
à educação dos meninos; 2° - as dificuldades materiais e morais multiplicar-
se-ão com a idade deles; 3° - A Providência Divina não nos deixará sem 
amparo, se pensarmos unicamente em nosso fim.312 
 

No entanto, ainda que os primeiros passos suscitassem sucesso, na investida 

de reduzir indígenas, o método apontava para o futuro problemas. Os índios adultos 

resistiam e não aceitavam afastar-se de suas aldeias, tampouco entregar os seus 

filhos aos missionários. Por outro lado, Fr. Carlos concluía que sem sair das aldeias, 

os índios não deixariam o que considerava ser maus costumes ou costumes selvagens 

e contrários à lei de Deus e à religião católica.313  É possível perceber que havia a 

imposição de um estilo de vida completamente dissociado da realidade e a cultura dos 

indígenas comprometia completamente o bom sucesso da empresa do capuchinho. 

Quatro missionários capuchinhos passaram a residir no Instituto: Fr. Estêvão, 

como Diretor e Professor; Fr. Zacarias, como Vice-Diretor e Professor; Fr. Vicente, 

como mestre de música e mestre torneiro; Fr. Serafim como mestre sapateiro e de 

alfaiataria.314 Os indígenas eram submetidos aos horários e às atividades 

determinadas no Regimento: estudos, trabalhos domésticos, ofícios (de sapateiro, 

carpinteiro, alfaiate), pesca, caça, orações, missas, refeições e recreação, as quais, 

em pouco tempo, começavam a produzir efeito. Enquanto isto, alguns missionários, 

como Fr. Celso e Fr. Salvador, saíam em busca de meninos nas aldeias. Chegavam 

com várias crianças em uma só viagem. O número de meninos ia aumentando. Em 

1895, chegaram os 5 primeiros meninos índios, depois mais outros, totalizando 17 

                                                           
312 Relatório sobre a Visita canônica de Fr. Carlos à Estação de Barra do Corda. Cf. AVPMP A/I/1/ffl 55-
58. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
313 Idem. 
314 Tombo da Missão do Maranhão. Barra do Corda 1894-1900. Cf. AVPMP B/II/29/1,fl 43. Convento 
do Carmo. São Luís - MA. 
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alunos, pois já em 1896, o estabelecimento contava com 83, aprendendo a Leitura, 

Geografia, lições de Cousas, Música e Doutrina.315 

Fr. Carlos insistia que a casa de Barra do Corda deveria cuidar das aldeias: 

Policarpo, Pedro, Victorino, José Viana, Pau Grosso, José Curador, Lagoa da Anta, 

Bananal, Jenipapo, Cana Brava, Coco, Cuaraje, Angelim (Guajajara), Mucura 

(mateiros), Jacaré, Ponto, Dois Riachos, Buritirana e Pequizeiro (Canela).316 Estas 

aldeias podem ser identificadas nos mapas 10 e 11. 

O Instituto, por sua presença e funcionamento, aumentava as suas atividades. 

E para que os indígenas mantivessem a presença diária, sem fugas, os missionários 

estipularam que os meninos de 11 anos poderiam ganhar 50 réis por dia, nos primeiros 

seis meses; 100 réis, depois, até entrarem dois anos de frequência no Instituto, e 300 

em seguida, salvo quem tivesse algumas habilitações especiais.317 É o sistema de 

recompensa com base na acumulação monetária. Isto pressupunha que os índios 

tivessem tanto o sentido da acumulação, da economia (economizar) quanto o sentido 

do valor do dinheiro. Fr Carlos pensava em um sistema de movimentação monetária 

com base em economia e despesa. O que, evidentemente, os índios não tinham. 

E na perspectiva da assistência aos fiéis, a Paróquia de Barra do Corda 

tornava-se o centro sertanejo de fé católica, a partir de dois eixos de ação: 1) procurar 

incrementar o movimento religioso na sede, tal qual usado na Itália, com abundante 

pregação, frequência aos sacramentos, instituição de confrarias, e iniciação do 

gênero; e 2) cumprir anualmente a desobriga para os fiéis do Sertão, com particular 

atenção os seus centros secundários dotados de capelas.318 

Os efeitos da assistência paroquial de Barra do Corda estenderam-se a todo o 

interior do Estado do Maranhão. O bispo de São Luís entregou aos cuidados dos 

capuchinhos outras paróquias limítrofes e distantes de Barra do Corda. 

Mais tarde, os missionários assumiram as paróquias de Grajaú, Imperatriz, 

Loreto, Riachão, S. Luiz Gonzaga (Ipixuna), Mirador, Santo Antônio de Balsas, no 

afluente do rio Parnaíba e, por fim, a longínqua Vitória do Alto Parnaíba, no extremo 

meridional do Estado.319 

                                                           
315 Relatório sobre a Visita canônica de Fr. Carlos à Estação de Barra do Corda. Cf. AVPMP A/I/1/ffl 55-
58. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
316 Carta de Fr. Carlos após a Visita canônica em Barra do Corda. (Arquivo Provincial. Tombo da Missão 
A/I/1 ffl 55-58). Convento do Carmo. São Luís - MA. 
317 Idem. 
318  A freguesia deveria funcionar com bases utilizadas na Itália. Cf. Nembro (1955, p. 67). 
319 Sobre esta expansão missionária capuchinha, alguns autores como: Cabral (2008); Gianellini (1993); 
Marques (2008); Meirelles (1980); Nembro (1955); e outros. 
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Os missionários faziam as desobrigas anuais em toda a extensão da paróquia, 

retornando à sede, em Barra do Corda, sempre que havia festa solene na sede. 

Nembro (1955, p. 68) acrescenta um detalhe importante, admirando-se das condições 

das viagens, que, segundo ele, eram penosas: “os missionários iam e retornavam das 

viagens duríssimas, atravessando o Sertão, em perigosos quilômetros de estradas e 

de navegação pelos rios, até o Sul do Maranhão”. 

Pelo mapa 10, do Município e Paróquia de Barra do Corda, pode-se identificar 

uma vasta bacia hidrográfica e Municípios limítrofes importantes. Isto facilitou a 

comunicação entre as aldeias e outros lugarejos e municípios limítrofes, como 

Pedreiras, Codó, Caxias, Mirador Grajaú, Picos.  
 
   

Mapa 10 - Município e paróquia de Barra do Corda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AVPCMP A/I/8/1b. 
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Para os frades, o Instituto era um sucesso, o que os incentivava a ampliar a 

missão indígena. Em função disto, Fr. Carlos fez um pedido de um auxílio financeiro 

ao Governador do Estado do Maranhão, Sr. Manoel Inácio Belford Vieira. O 

missionário foi ao Exmo. Sr. Governador para relatar que para a realização daquela 

empresa até aquele momento só havia contado com as esmolas colhidas no Estado 

do Maranhão e mais ainda na Itália. E que ele sabia que o Congresso Nacional havia 

decretado uma verba de 4 contos de réis para a Civilização dos Índios no orçamento 

do ano corrente. Portanto, “com intuito de civilizar os índios a torná-los homens úteis”, 

ele havia comprado umas casas contíguas em Barra do Corda, com um grande quintal, 

engenho para descaroçar algodão e typographia que no total custavam cerca de 

8.800.000,00 réis. Nelas mantinha meninos índios para ensinar-lhes as letras, 

prepará-los para algum ofício, destinando-os aos trabalhos agrícolas. Fr. Carlos 

relatou todos os feitos e declarou a sua impotência de recurso, para manter tal 

Instituto. E que para continuar prestando bons serviços ao Estado, era necessário que 

este desse o subsídio de 4 contos de réis, para a civilização dos índios.320 

Em resposta, no dia 22 de fevereiro de 1896, o Governador Manoel Inácio 

Belford Vieira escreve a Fr. Carlos comunicando a autorização ao Tesouro do Estado 

para liberar a quantia solicitada pelo Superior dos capuchinhos do Maranhão. Após 

tomar ciência, através da comunicação e pedido de 13 do corrente mês, das obras 

realizadas em Barra do Corda, e do desejo que Fr. Carlos demonstrou de continuar a 

prestar ao Estado os bons serviços, o Governador informou o seu apoio aos 

missionários. Para ele, os feitos destes capuchinhos não poderiam ser desconhecidos 

e constituíam, pela sua espontaneidade, a maior garantia de suas intenções. Portanto, 

reconhecendo a competência dos missionários na educação dos meninos índios, o 

Governador comprometeu-se a apoiar a Missão indígena: 

 
Assim ficais desde já autorizados a retirar do Tesouro do Estado ao que tenho 
expedido as necessárias ordens, as quantias de que fordes carecendo para 
levar a efeito o vosso empreendimento, das quais prestareis contas 
oportunamente, de acordo com a Lei e até a importância por ela determinada 
para a civilização dos índios do Maranhão. Saúdo-vos, Manoel Ignácio Belfort 
Viera (Arquivo Provincial, Tombo da Missão, A /I/1 fl. 61. Convento do Carmo. 
São Luís - MA). 
 

                                                           

320 Carta de Fr. Carlos enviada ao Governador do Estado do Maranhão, em 13 de fevereiro de 1896. 
Pedido de verba. Cf. AVPMP, Tombo da Missão, A/I/1/ ffl 19. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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 Em ato contínuo, o Governador do Estado reconheceu aos missionários 

capuchinhos competência para cuidar da educação dos meninos índios.321 A 

estratégia de Fr. Carlos teve efeito positivo, uma vez que primeiro ele iniciou uma 

missão indígena, organizou as bases do Instituto, para depois mostrar êxito, naquilo 

que era pensado à época, acerca de civilização indígena, e depois ter como justificar 

um pedido e a obtenção de recursos do Estado. 

Com este recurso, os frades compraram uma propriedade de 36 km², situada 

entre as cidades de Grajaú e Barra do Corda, circundada pelas aldeias de Cana 

Brava, Coco, Jenipapo, Crocagés, Manu e várias outras.322 Na verdade, os frades 

foram enganados quando compraram estas terras, pois descobriram logo após o 

Massacre de Alto Alegre que o direito de posse era inexistente.  Isto que rendeu um 

longo processo para a legitimação da propriedade dos frades. Os vendedores323 

foram o Coronel Raymundo Ferreira de Mello, conhecido por Cearense, e sua 

esposa. Sidney Milhomem,324 no seu livro sobre o Massacre de Alto Alegre, informa 

que Raymundo Cearense, abusando da concessão que os índios lhe haviam feito, 

vendeu aos frades um direito de posse inexistente, iniciando assim um conflito. O 

Cearense tinha uma concessão dos índios sobre aquelas terras para cultivar 

plantações. De fato, não tinha a posse, somente o usufruto. Mas, este, vendo o 

interesse dos frades na compra de terras, e que não tinham conhecimento dos 

proprietários da região, vendeu-as aos freis. 

Os missionários precisavam comprar as terras do Alto Alegre, para a 

manutenção do Instituto de Barra do Corda. Fr. Carlos comunicava aos superiores de 

Milão acerca da compra dessas terras. Informava em detalhes os limites desta 

fazenda de lavoura, na Comarca de Grajaú e da Barra do Corda, rodeada das aldeias 

do Coco, Cana Brava, Jenipapo, Curiaje e outras, com possibilidade de abrir caminho 

direto para o Mearim. Estas informações são identificadas no mapa 11. 

Estas terras tinham uma localização estratégica, além de serem circundadas 

por aldeias indígenas. Havia a possibilidade de navegação para chegar à cidade de 

                                                           

321 RELATÓRIO e parecer sobre a terra “Alto Alegre”. São Luís, 1979, mimeog., p. 2. 
322 MILHOMEM, Sidney. Entrevista concedida a pesquisadores da FIPES sobre o Massacre de Alto 
Alegre. Barra do Corda, set. 1979. In: INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DO 
MARANHÃO. O massacre de Alto Alegre. 2. ed. Ver. E atual. São Luís: IPES, 1991, p. 25. 
323 Assinaram o Traslado de propriedade na casa do Sr. Manuel José Salomão, em Barra do Corda, na 
presença dos frades compradores: Fr. Celso Maria de Uboldo e Fr. Estêvão de Sexto São João 
(AVPCM. B/II/15/1).  
324 Entrevista concedida ao IPES – Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais do Maranhão, em 
Barra do Corda, setembro de 1979. 
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Grajaú, também pela margem daquele rio, abrindo comunicação direta com a Capital 

e com esperança de obter uma estação telegráfica. Já era cogitada em Barra do 

Corda a realização da linha Barra do Corda – Grajaú – Imperatriz, com a possibilidade 

de explorar as matas do vale entre Grajaú e o Mearim até Pedreiras e Vitória, nas 

quais dizem que existem muitos índios, lagoas e lugares de lavoura. Era uma 

propriedade que continha aspectos importantes para os objetivos dos missionários. 
 

O Alto Alegre extrema com Dúvida – Lagoa Cercada, Côco – Cana Brava, 
acerca de 2 léguas quadradas. Tem um enorme lago, áreas cercadas, duas 
casas e um açude muito bom com três borrões e descarregadores. As terras 
são do Estado e espero alcançar, além dos direitos de situado, a propriedade. 
O Alto Alegre dará para trabalho dos índios e com isso para educá-los nas 
ideias de honestidade, justiça, economia e familiarizar-se-ão conosco. Antes 
como jornaleiros, depois como alugados, enfim como agregados, esperamos 
ganhá-los todos e eis o Alto Alegre uma Vila de indígenas feitos cristãos.325 
 

Fr. Carlos deliberava tudo. Ele afirmava no seu relatório (da Visita canônica de 

Barra do Corda) que com um pouco de ordem, de boa vontade e de saúde, três 

padres e três Irmãos desempenhariam importantes tarefas no Instituto, na fazenda 

de Alto Alegre e na Freguesia (que era a paróquia de Barra do Corda). Assim ele 

traçava o desenho da administração do Instituto e da fazenda de Alto Alegre: 
 

1) Religiosos: 
Presidente, Diretor do Instituto e encarregado da Freguesia: Fr. Estevão 
Vice Pres. Vice-Diretor e cooperador para a Freguesia: Fr. Zacarias 
Encarregado dos índios: Fr. Celso 
Administrador do Alto Alegre: Fr. Reinaldo 
Leigo: Fr. Vicente.326 
 

Nas determinações planejadas previamente pelo superior, cada religioso ou 

irmão leigo teria de desempenhar suas funções de acordo com as determinações do 

superior. Todo o trabalho de ampliação e agregação na Colônia de Alto Alegre deveria 

ser de acordo com o administrador. As tarefas deveriam estar de acordo com a 

distribuição de tempo que contemplasse a instrução religiosa, a instrução dos índios 

e as visitas de todas as aldeias da Comarca da Barra do Corda, de Grajaú, de Mirador 

e de São Luís Gonzaga. Nas visitas às aldeias, os missionários eram orientados sobre 

as observações quanto ao número e qualidades, dívidas e costumes de cada aldeia. 

A prospecção era de que: 

 

                                                           

325 Relatório da Visita canônica a Barra do Corda. Arquivo Prov. Tombo da Missão, A|I|1 fll. 68-77. 
Convento do Carmo. São Luís - MA. 
326 Visita canônica a Barra do Corda. Regulamentos e horários. Arquivo Prov. Tombo da Missão, A|I|1 
fll. 68-77. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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Não devem ser mais de 5.000 e não estaria mal, daqui a 50 anos ou um 
século uma cidade de caboclos com todas as artes e indústrias e com 
caminhos de comunicação para o rio Grajaú e para o rio Mearim, naquele Alto 
Alegre. Mas é andar com critério, paciência, discrição, jeito e bem 
consideradamente. 
Para a aldeia de Dois Riachos, aliás, Ponto (Canela) nomeei encarregado o 
Sr. Ugolino Ferreira da Silva, que mora no Alto Alegre além de Leandro, com 
estas condições: 1° sem nenhum compenso; 2° com dependência do 
Religioso encarregado dos índios; 3° contanto que procure e exija que os 
caboclos sejam respeitados na légua quadrada que eles têm e pague-se o 
trabalho deles com justiça; 4° dê o relatório ao dito encarregado; e 5° 
sobretudo cuide de mandar meninos para o Instituto.327 

 
A práxis civilizatória planejada pelos frades bem cedo gerou tensões culturais 

entre eles e os índios. Os primeiros, sem reconhecerem e valorizarem a cultura dos 

índios; os segundos sentindo-se violentados nos seus valores tradicionais, 

desenraizados de suas terras tradicionais e roubados de seus filhos; ameaçados no 

âmago de suas próprias existências. 

Com este planejamento civilizatório, os “[...] missionários pretendiam 

desenvolver a  agricultura através do plantio de arroz, milho, amendoim, feijão, cana-

de-açúcar, batata doce, mandioca e árvores frutíferas” (ZANNONI, 1999, p. 102). 

Houve cultivo sistemático para a sobrevivência indígena. A missão indígena de Barra 

do Corda gerou um Instituto indígena, “Francisco de Assis”, cujas bases foram 

enviadas de Roma para adequar os costumes e a realidade da vida natural daqueles 

indígenas.  

 

3.2 NOS BASTIDORES DA MISSÃO DO MARANHÃO 

 

Enquanto a Missão se desenvolvia nas duas frentes de ação, os missionários 

vivenciavam outros momentos particulares de tensão e de demandas. Fr. Afonso di 

Lecco renunciou à Presidência da casa de Barra do Corda,328 em 15 de março de 

1896. As divergências com o Superior da Missão eram contundentes. Como já 

percebido, o Fr. Afonso e o Fr. Mansueto não se sentiam confortáveis com o plano 

civilizacional de Fr. Carlos, menos ainda com o seu governo autocrático. 

Os missionários foram também solicitados para o atendimento espiritual dos 

imigrantes italianos que já estavam em Codó-MA,329 com possibilidades de 

                                                           

327 Idem.  
328 Arquivo Provincial. Tombo da Missão, A|I|1 fl. 65. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
329 Vila à margem esquerda do rio Itapecuru, distante 60 léguas da capital. Elevada à categoria de Vila 
em 29 de abril de 1835 (MARQUES, 2008, p. 344). 
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acompanhar outros tantos, que poderiam vir posteriormente. Isto era pensado pelo 

Monsenhor Mourão, Vigário Geral do Bispado, que solicitara330 ao P. Ministro Geral, 

em 9 de abril de 1896, em nome do Governo do Estado do Maranhão, a vinda de 

famílias italianas católicas para o Maranhão. Segundo o Padre Mourão, o Governo 

queria melhorar a situação atual da sociedade. A ideia era inserir famílias com “bons 

costumes”. Novamente recorria-se a uma velha estratégia dos tempos pombalinos. 

Semelhante ao que fizera Pombal com os açorianos no Amapá etc., o governo 

republicano voltava a fazer no Maranhão, para o progresso desta parte do Brasil. 

Portanto, pedia autorização para reforçar a fé no país, porque os imigrantes italianos 

eram bons trabalhadores, e porque seriam também cristãos exemplares. Ele 

acreditava que os maranhenses procurariam imitar os imigrantes, pela cordialidade e, 

por consequência, tanto o Estado quanto a Igreja sairiam ganhando com tal 

procedimento. 

Os missionários receberam outra Portaria331 do bispo Diocesano acerca das 

missões populares, em 22 de abril de 1896. Neste documento são confirmadas e 

renovadas, a cada um dos padres Missionários Capuchinhos, todas as Faculdades 

dadas para as Missões, com as seguintes advertências: 

 

                            1 Só poderão usá-las nas Missões propriamente ditas, embora não seja 
preciso para isto tal número de dias ou de práticas. 
2 Só com expresso consentimento do Superior Regular da Missão, que 
poderá limita-las quando o julgar necessário. 
3 Cada um Missionário ao dito Superior Regular dará um relatório dos dias, 
lugares, trabalhos espirituais ou materiais feitos nas Missões. 

 
Os missionários dividiram-se em duas comunidades de Missão, estabelecidas: 

no Convento do Carmo e em Barra do Corda. No Convento ficaram o Presidente e 

Superior Regular, Fr. Carlos; Fr. Afonso di Lecco, 1.º Discreto;332 Fr. Mansueto, Vice-

Presidente e 2.º Discreto; Fr. João Pedro; Fr. David; Fr. Paulo; Fr. Salvador. Em Barra 

do Corda, Fr. Estêvão, Presidente e 3 Discretos; Fr. Zacarias; Fr. Celso; Fr. Vicente e 

13 meninos caboclos.333 

                                                           
330 Arquivo Provincial. Dossier “Correspondência de fr. Carlos” fl. 77. Convento do Carmo. São Luís - 
MA. 
331 Portaria do Bispo do Maranhão confirmando aos capuchinhos as Faculdades para as Missões. 
Arquivo Provincial. Tombo da Missão, A|I|1 fl.66. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
332 Nomenclatura dada aos Conselheiros das comunidades capuchinhas. 
333 Relação da Congregação dos capuchinhos, do Convento do Carmo e de Barra do Corda 1895. 
Arquivo Prov. Tombo da Missão, A|I|1 fl. 67. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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As comunidades formadas seguiam as suas frentes missionárias, com 

respectivas preocupações, nos bastidores da Missão. Neste sentido, a que exigia mais 

esforços logísticos era Barra do Corda. Preocupado com a posse do terreno de Alto 

Alegre, e garantir ações missionárias sem a ingerência e perturbações da vizinhança, 

Fr. Carlos apelou ao Governador do Estado,334 no intuito de sustentar melhor o 

Instituto para os meninos indígenas, fundado por ele em Barra do Corda. Na 

oportunidade, o missionário capuchinho informou ao Exmo. Sr. Governador que 

fundaria também outro Instituto semelhante para as meninas índias e, no intuito de 

procurar mais imediatamente a incorporação dos próprios índios adultos à população 

civilizada, ele havia comprado terras. Porém, preocupava-se com a Licença para 

atuarem naquela circunscrição de terras nacionais. 

 
comprei a situação “Alto Alegre” nos limites das comarcas de Barra do Corda 
e de Grajaú, rodeada das aldeias do Côco, Cana Brava, Jenipapo, Naru, 
Curiaje dos Índios Guajajara e pouco distante de outras aldeias de Guajajara 
e de Gaviões.  
Já dois Missionários lá estão ensinando o trabalho aos índios, dando 
esperanças de bom resultado. 
Mas as terras daquele sítio e vizinhanças são todas nacionais e até agora 
desocupadas. Sob este pretexto poderia alguém tentar de situá-las por 
própria conta e frustrar assim os sacrifícios pecuniários que minha Ordem fez 
em comprar casas, engenhos, açude, plantações, animais de serviço e mais 
benfeitorias daquele sítio (14.000§000) e ainda mais o fim da educação dos 
índios. 
O suplicante, portanto, confiado no zelo de V.E. em tudo que diz 
melhoramento do Estado, pede a V.E. que se digne mandar que nos limites 
de uma légua por cada lado além do atual cercado do “Alto Alegre” e de mais 
de meia légua para cada lado das aldeias dos índios, ninguém possa situar 
sem licença de V.E. 
A qual licença eu peço para mim e meus companheiros Missionários no dito 
intuito de facilitar a penosa tarefa da civilização dos índios deste Estado.335 

 
Fr. Carlos foi atendido pelo Governador do Estado, que logo expediu para o 

Diário Oficial do Maranhão, do dia 11 de julho de 1896, em função do isolamento de 

Alto Alegre. Neste expediente, o Exmo. Sr. justifica o atendimento, uma vez que 

considera essa missão indígenas, em Barra do Corda, muito importante para o Estado 

do Maranhão. Portanto, declara providências acerca da vigilância das terras, nas quais 

estava a referida Missão:  
 

Ratifico à Direção do Instituto dos meninos indígenas, situado nas terras do 
Estado, no lugar Alto Alegre, no limite das Comarcas de Barra do Corda e 

                                                           
334 Carta de Fr. Carlos ao Governador do Estado. Arquivo Prov. Tombo da Missão, A|I|1 fl.81. Convento 
do Carmo. São Luís - MA. Arquivo Prov. Tombo da Missão, A|I|1 fl. 80. Convento do Carmo. São Luís 
- MA. 
335 Idem. 
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Grajaú rodeada de diversas aldeias de índios a necessária vigilância para que 
ninguém possa se estabelecer nas mesmas terras e nas adjacentes aos 
aldeamentos, afim de não prejudicarem a catequese e civilização dos índios. 
Ao Congresso na próxima reunião darei conhecimento do fato para resolver 
a respeito.336 

 
A este respeito foram mandados ofícios aos Juízes de Direito de Barra do Corda 

e de Grajaú. O Superior da Missão procurou estabelecer a segurança da Colônia com 

a ajuda do Estado para desenvolver as ações missionárias. Mas, apesar de todos 

estes ofícios do Governo do Estado, ainda não estariam seguros. Em Alto Alegre, as 

ações missionárias construíram-se e se manifestaram naquele espaço.337 Nesta 

perspectiva, os movimentos das fronteiras não definiram os espaços físicos dos 

grupos para fora, mas a atuação interna desses grupos.338 Neste passo, é possível 

inferir que a dinâmica de interação das fronteiras em Alto Alegre motivou os meios 

pelos quais os grupos defenderam suas fronteiras, nas suas territorialidades. 

As ações missionárias iniciavam a constituição de territorialidades. As suas 

fronteiras não correspondiam exatamente aos limites físicos das terras indígenas com 

a fazenda de Alto Alegre. Estavam nas contingências. Eram comprometidas pelo 

método de retirar as crianças de suas aldeias. O pedido do Superior da Missão 

considerava apenas a garantia do recurso básico fisicamente delimitado por 

disposições fictícias legais. O que pedia era um território que servisse de perímetro de 

“defesa” de qualquer intromissão por parte dos fazendeiros, caboclos, etc. 

Na verdade, a delimitação física da propriedade comprada extrapolava, na 

prática, os limites estabelecidos pela escritura. Fr. Carlos ampliava os limites das 

terras compradas com faixas laterais de terras que impedissem o avanço dos brancos. 

Fixava fronteiras. 

Pelo mapa 11, nota-se que a fazenda de Alto Alegre estava circundada de 

aldeias indígenas. Eram terras indígenas. E não deixaram de sê-las em nenhum 

momento, apesar dos atos oficiais do Estado, e da compra da fazenda. 

Enquanto isto, chegavam mais missionários de Gênova para a Missão do 

Maranhão. Fr. Carlos começava a articular a abertura de mais três casas: no Pará,339 

                                                           

336 Diário Oficial do Estado do Maranhão. Expediente de 11 de julho de 1896. Arquivo Provincial, B/II/16. 
Convento do Carmo. São Luís - MA. 
337 Espaço concebido por Santos (1996), como um conjunto de sistemas dinâmicos formados pelos 
objetos e pelas ações. 
338 Aqui, Almeida [Alfredo Wagner] (2006, p. 47) discute questões relacionadas às determinações 
fronteiriças, que não dependem de limites físicos, mas das condições étnicas. 
339 A pedido das Autoridades eclesiásticas do Estado do Pará, foi ampliado o território da Missão do 
Maranhão, no Pará. Foi a experiência indígena mais prolongada (1898 a 1921). Em 1898, Fr. Carlos 
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em Manaus e em Pindaré – MA.340 Ele pretendia convencer o Ministro Provincial, a 

aumentar o número de envio de missionários durante todo o ano em missões e 

desobrigas. Sentia-se já cansado e comunicava ao seu superior de Milão da 

importância de enviar mais jovens missionários, uma vez que não sentia segurança 

no desenvolvimento da Missão.  

 
[...]. Mas, o futuro é de Deus e dos jovens, pois eu estou muito cansado de 
estrela no leme. Nossa missão é formada, é talvez a que mais do que tudo 
estive ativamente envolvido nestes três anos, até agora não tinha 
perseguições violentas, mas se inganariam aqueles que julgam nossa vida 
muito tranquila. 
Roma e Pernambuco mantiveram-nos a duvidar de que a suspensão era um 
martírio por três anos. O governo ateu e positivista, protege-nos por força de 

oscilações para evitar perturbar os rigatões, mas uma aprovação clara não 
podemos nunca, porque somos frades católicos, estrangeiros – o Bispo nos 
ama muito, mas já não pode e não sabe como controlar seu clero, que em 
sua maior parte, como é em todos os lugares, nos vê com a fumaça nos olhos 
– os índios naturalmente desconfiados e traiçoeiros, que de hoje pra amanhã 
vão matar um frade e adeus.341 
 

Para Fr. Carlos, somente seis meses, para sair sem ser habilitado para levar a 

cabo novamente um plano. Destacava-se na Missão declarando-se ativamente 

envolvido em três anos. A carta deixa a perceber que naquele momento a Missão do 

Maranhão tinha que ser sustentada mais ainda pela Província. Com os planos de 

fundação de Institutos e abertura de mais três comunidades, preocupava-se em 

aumentar um necessário número de missionários para o Maranhão. 

No Relatório342 anual (de maio de 1896 a maio de 1897), a Missão já contava 

com 17 missionários, enviados pela Província de Milão. Este seria o último relato de 

ações do triênio da gestão de Fr. Carlos. 

                                                           

abriu outra residência missionária no Pará, a Colônia do Prata, a cerca de 100 km de Belém. Casa 
destinada unicamente para a evangelização dos índios. (CORONINI, 1993, p. 42) 
340 Cf. Arquivo Provincial. Dossier “Correspondência de Fr. Carlos” fll.102104. 
341 Carta de Fr. Carlos ao Ministro Provincial, em Milão, em 18 de março de 1897. In: Arquivo Provincial. 
Dossier “Correspondência de Fr. Carlos” fll.102104. 
342 Nomes vão transcritos na ordem de Decanato da Província: Fr. Carlos de S. Martinho Olearo; Fr. 
Alfonso de Castelo de Lecco (ou Lecco sopra); Fr. Mansueto de Peveranza; Fr. Reinaldo de Paullo; Fr. 
Zacarias de Malegno; Fr. Estevão de Sexto S. João; Fr. João Pedro de Sexto S. João; Fr. Celso de 
Uboldo; Fr. Hilarião de Lodi; Fr. Davi de Desenzano ao Sério; Fr. Agostinho de Carpinhano; Fr. Vitor de 
Bérgamo; Fr. Serafim de Pisonhe – leigo; Fr. Paulo de Terscorre; Fr. Angélico de Vila Cortese; Fr. 
Vicente de St° Homobono; Fr. Salvatore da Albino (Cf. Arquivo Provincial. Tombo da Missão, A|I|1 fll. 
141-153. Convento do Carmo. São Luís - MA; Annali Franc., 1897, p. 564-568| 598-632| 665-666; 
Mic.173/3. v.8-12. Mic.173/4. I.1-4 / 3546. Arquivo Provincial. Viale Piave-Milão – Itália). Relatório 
completo ANEXO F. 
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Em 9 de junho de 1897, o Ministro Geral da Ordem Capuchinha, Fr. Bernardo 

de Andermatt, emitia o ato de nomeação do fr. Rinaldo de Paullo, como Superior 

Regular da Missão.343 

 

Foto 15 – Fr. Rinaldo di Paullo. 2.º Superior Regular da Missão do Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

Fonte: Nembro (1955). 

 

3.3 ALTO ALEGRE, COLÔNIA E INSTITUTO FEMININO INDÍGENA 

 

Apesar de todas as dificuldades acerca da missão indígena no Instituto de Barra 

do Corda, o estabelecimento mostrava-se satisfatório, sob o ponto de vista dos 

missionários. 

                                                           

343 Eleito conforme procedimento os orientados pelo Estatuto das Missões (Cf. Arquivo Provincial, 
Tombo da Missão, A| / I /1 fl.156-157. Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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Mapa 11 - Fazenda de Alto Alegre, município de Barra do Corda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
                                   

 
                              
 
 
 
 
 
                               Fonte: RÊGO (CREA n.º 1) - AVPCMP. B/II/16/1.ª. 
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Em fevereiro de 1897, o Governador do Estado do Maranhão autorizava a 

quantia de 6 contos de réis, consignados no orçamento vigente, como subsídio para 

a civilização indígena. O Governador do Estado reconhecia que as instituições 

fundadas por Fr. Carlos mereciam ser ajudadas financeiramente pelo Governo, uma 

vez que a civilização indígena era assunto de Estado. 
 

Documento 11 – Autorização do Governo do Estado do Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

                                         

                                   Fonte: AVPCMP. B/II/17/2c. 
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Com o auxílio desta subvenção anual, algumas providências foram tomadas, 

para o pleno funcionamento da fazenda de Alto Alegre (mapa 11), que se passou a 

chamar Colônia de São José da Providência, na qual foi construído o Instituto São 

José da Providência, para as meninas índias. 

 

Foto 16 – Capela de São José da Providência. Alto Alegre – antes do Massacre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                 Fonte: Gianellini (1993). 

 

Mediante o recurso, os frades trataram de ampliar as tarefas em Alto Alegre. 

Contrataram carpinteiros, sapateiros, pedreiros e lavradores da vizinhança para 

transformarem aquela Colônia em um lugar próspero, a exemplo da Colônia Isabel. E 

realmente o lugar foi transformado em curto espaço de tempo. Muita produção de 

arroz, algodão, cana-de-açúcar e leite saia dali. 

A intenção era, principalmente, a manutenção dos dois Institutos: São 

Francisco de Assis e São José da Providência. Muitas aldeias se mudaram para lá, 

atraídas pela fartura, bem como muitas famílias de lavradores não índios. A obra que 

Fr. Carlos estava estabelecendo em Barra do Corda, paulatinamente, se transformava 
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num certo irradiador de possibilidades empreendedoras para as populações 

circunstantes, indígenas e caboclas. Em consequência, o isolamento físico planejado 

e delimitado pelas “fronteiras” estabelecidas por Fr. Carlos não produziu os efeitos 

desejados. Índios e brancos/fazendeiros-caboclos passaram a conviver e disputar os 

mesmos espaços físicos. Aldeias e fazendas se sobrepunham uma sobre o território 

da outra. 

Foi muito importante a participação dos colonos e indígenas na lavoura e na 

indústria de beneficiamento de arroz, algodão, engenho de açúcar, criação de gado 

leiteiro, vindo da Holanda. A vida em Alto Alegre parecia harmônica, embora houvesse 

muita insatisfação dos indígenas sobre a condição de subordinação a um processo de 

cristianização civil, que visava desmanchar as suas origens e tradições. 

O mal-estar estava na maneira pela qual os missionários traziam as meninas 

índias para o Instituto. Estas eram retiradas de suas aldeias, do seio das suas mães. 

Contra a vontade destas, eram arrancadas aos dois anos de idade, tempo em que as 

crianças ainda eram amamentadas, para serem internadas no Instituto, e dali saírem 

adultas cristianizadas. 

Outro ponto crítico era forçar os indígenas ao trabalho na lavoura dos frades. 

Submetidos a uma prática de trabalho estranha ao seu tradicional modo de vida, os 

indígenas sentiam-se insatisfeitos com o modo de proceder dos frades. Abandonavam 

os trabalhos e refugiavam-se nas aldeias de origem. 

Por outro lado, este comportamento dos indígenas era considerado fuga, 

passível de punição, pela falta de permissão para retornarem às suas aldeias. E para 

resolverem estas fugas, os capuchinhos usaram do método de vigilância e captura de 

quem ousasse fugir. Os missionários procuravam manter a ordem, rigor disciplinar. 

Entretanto, houve a inauguração do Instituto feminino, em 4 de fevereiro de 

1899, com o abandono de uma indiazinha de dois anos, doente e prestes a morrer na 

porta da igreja de S. José da Providência. Isto levou os frades a pedirem a presença 

de irmãs missionárias para acudirem as meninas indígenas. Segundo o relato de Fr. 

Bartolomeu de Monza (2016, p. 57):  

 
A pequena foi acolhida pelo fr. Celso de Uboldo, que logo providenciou saber 
quem era, e porque aparecera ali. Bem, a criança fora deixada pela mãe, 
uma índia da aldeia do Coco. O abandono da criança deu-se para livrá-la da 
morte, pois estava muito debilitada, cheia de feridas, muito doente. E pelo 
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costume da aldeia, ela deveria ser eliminada. Para que não acontecesse o 
pior, a mãe achou melhor deixa-la na porta da casa dos capuchinhos.344 
 

Como a menina apareceu na porta da igreja de São José, quando foi batizada 

recebeu o nome de Josefina. Foi a primeira menina indígena a ser cuidada pelos 

missionários e uma senhora, que auxiliava voluntariamente no Instituto São José da 

Providência, a D. Carlota Bezerra. Era necessária a presença de irmãs missionárias 

que colaborassem no projeto de Fr. Carlos, para cuidarem da educação e instrução 

das meninas indígenas. Sobre esta preocupação, os esforços estiveram em tratar com 

missionárias das Terciárias Capuchinhas de Madre Rubatto, italianas, para a 

cristianização e instrução destas meninas. 

 
Em pouco tempo, nasce o instituto indígena exclusivo para as filhas dos 
índios, que vai ganhar impulso dois anos depois, com a chegada, de Gênova, 
de seis freiras da Ordem das Irmãs Terceiras Capuchinhas de Madre 
Francesca Rubatto.345 

 
Eram freiras da jurisdição da Província capuchinha de Gênova, que chegaram 

para cuidar da civilização cristã das crianças do Instituto feminino: Maria Natalina; 

Maria Eufêmia di San Giovanni Battista; Benedetta di San Luigi; Ana Maria; Maria di 

San Lorenzo; Agnese di San Carlo; e a Dona Carlota de Barra do Corda. 

A chegada destas freiras em Barra do Corda mobilizou a população local. 

Houve festa na Colônia de S. José da Providência. Fr. Bartolomeu de Monza (2016, 

p. 69) relata que, em função desta festa, “as casas de comércio estiveram fechadas, 

assim como as residências. A população pôs-se na praça frontal da casa da Missão, 

onde se erguera a capela pública”. O povo daquele lugar manifestou admiração pelo 

espírito de sacrifício daquelas jovens freiras vindas de longe para estarem naquele 

meio colaborando com a educação e a instrução cristã das meninas, que não eram 

só as indígenas.  

 
Fazendeiros, agricultores de povoados vizinhos e dos Municípios de Grajaú, 
Riachão e Mirador, resolveram acreditar na educação promovida então pelos 
missionários, e a eles confiavam os seus filhos para os internatos, tanto da 
cidade de Barra do Corda como no Instituto de Alto Alegre (BRANDES, 1994, 
p. 228). 

 

                                                           

344 Relato do Fr. Bartolomeu de Monza [1908] sobre o Massacre de Alto Alegre (MONZA, 2016, p. 57). 
345 Algumas considerações introdutórias de Bartolomeu de Monza (2016) sobre o Massacre de Alto 
Alegre. O autor era capuchinho e o primeiro a escrever sobre o desastre. 
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Na Convenção346 entre a Missão e as freiras italiana de Madre Rubatto foi 

“reconhecida a necessidade de um Instituto feminino na estação de S. José da 

Providência, o Superior Regular da Missão, de acordo com os seu Discretório 

(Conselho), buscou no ano de 1898, na Itália freiras para este fim”. O Superior, Fr. 

Rinaldo di Paullo, comprometeu-se a conservar e melhorar as dependências no 

Instituto feminino para as freiras; prover-lhes a alimentação e vestuário; pagar-lhes 

as despesas de viagem; determinar-lhes um padre Diretor e Confessor extraordinário, 

dentre outras determinações próprias da vida conventual. 

O objetivo principal do Instituto feminino fora esclarecido na referida 

Convenção: retirar as meninas índias do estado pagão e de uma vida bruta, tornando-

as cristãs capazes de conviverem na sociedade civilizada. Para isto, as freiras eram 

orientadas a desenvolver um processo civilizatório, conforme o estado de natureza 

daquelas crianças e seus genitores: imprimir bem na mente destas pobres índias a 

ideia de Deus nosso Criador, de Jesus Cristo nosso Redentor, da vida futura, de um 

castigo e prêmio eterno. Prepará-las para o Batismo e outros Sacramentos.347 

Vale ressaltar que na Colônia de S. José moravam muitas famílias, 

independentemente dos que estudavam no Instituto. Por outro lado, estudavam 

também ali crianças não índias, pobres cristãs. Era uma alternativa para convencer 

os índios de que as suas crianças estavam ali somente para serem educadas; não 

para serem possuídas pelos frades e freiras. Portanto, o Superior da Missão começou 

a admitir algumas meninas pobres.348 

Havia Regulamento349 para os moradores cristãos na Colônia de S. José. Os 

missionários, considerando a utilidade de ter alguns moradores cristãos na Colônia, 

ditaram condições: “Todos os cristãos que alcançarem a licença dos missionários 

para morar entre os índios de S. José da Providência obrigam-se, para auxiliar os 

missionários na difícil empresa da catequese dos índios”.350. Esta condição também 

se estendia para que estes moradores estivessem sempre prontos em auxiliar os 

missionários em caso de revolta dos índios ou outro caso urgente. 

 

                                                           

346 Convenção entre a Missão e as Religiosas italianas de Madre Rubatto. Livro de Tombo da Missão. 
1.º. A / I / 2 fll. 31-35. 
347 Idem. 
348 Idem. 
349 Condições para os moradores cristãos na Colônia. (Livro de Tombo da Missão. 1.º. A / I / 2 fll. 38-
40). 
350 Idem. 



236 

 

3.3.1 No tempo de Alto Alegre, conflitos e um massacre 

 

Do entusiasmo inicial dos missionários pelas fundações, e do contentamento 

da comunidade local de Barra do Corda e Grajaú, a empresa passava pouco a pouco 

ao descontentamento dos índios face à prática civilizatória destes capuchinhos.  

 

3.3.1.1 No tempo de Alto Alegre, o sarampo   

 

Nas contingências do tempo de Alto Alegre esteve o inesperado e o intangível. 

As crianças foram acometidas de uma doença tropical grave – o sarampo,351 em 

1900. Todas as meninas do Instituto de Alto Alegre contraíram a doença. O mesmo 

estava acontecendo no Instituto dos meninos, em Barra do Corda. Morreram 22 

meninas índias e 28 meninos que estavam internados nos dois Institutos. Isto 

aumentou o clima de tensão entre os índios, os frades e as freiras. Nas aldeias 

vizinhas morreram muitas crianças e adultos. Merlatti (2001, p. 46) informa que “em 

nada valeram as despesas para o tratamento dos contagiados”. E que entre os 

indígenas, genitores dos doentes, nasceu e cresceu a desconfiança a respeito dos 

procedimentos dos frades e freiras. Tal desconfiança estendeu-se para outros 

indígenas, em outras aldeias. 

Nas crônicas de Monza (2016, p. 86), “algumas mães reclamavam as suas 

filhas de volta, daquele Instituto. Mas, a madre-superiora, atendendo a razões 

higiênicas e religiosas, não atendiam às suas exigências”. Esta atitude da freira foi 

um pretexto para provocar mais tensão entre os índios e as freiras e os missionários. 

Os índios exigiram que as mães das crianças entrassem e permanecessem no 

Instituto, para ministrarem os remédios caseiros, geralmente acompanhados por ritos 

tradicionais. O que foi atendido por parte das freiras. 

Entretanto, ainda continuava a tensão. O sarampo provocou um forte 

descontentamento entre os índios. Naquele momento delicado, alguns chefes 

                                                           

351 Segundo o Ministério da Saúde, o sarampo é uma das principais causas de morbimortalidade entre 
crianças menores de cinco anos de idade, sobretudo as desnutridas e as que vivem nos países em 
desenvolvimento. O sarampo “é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmissível 
e extremamente contagiosa, muito comum na infância. A viremia, causada pela infecção, provoca uma 
vasculite generalizada [vesículas], responsável pelo aparecimento das diversas manifestações clínicas, 
inclusive pelas perdas consideráveis de eletrólitos e proteínas, gerando o quadro espoliante 
característico da infecção. Além disso, as complicações infecciosas contribuem para a gravidade do 
Sarampo, particularmente em crianças desnutridas e menores de um ano de idade”. Acesso: 
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs /sarampo. 



237 

 

indígenas, especialmente um, chamado João Caboré, denominado de “Imortal Cauiré 

Imana – o Cacique Rebelde; General da Selva Cordina, o Diabo das Aldeias” (CRUZ, 

1982, p. 19), tinham instigado um grupo de índios das aldeias próximas a um ataque 

noturno ao Instituto. O Fr. Zacarias soube da investida e frustrou o atentado, enviando 

um mensageiro a Barra do Corda para conseguir soldados e um advogado fiscal. 

Merlatti (2001, p. 47), cronista do massacre, explica que “a chegada dessa gente da 

lei assustou os índios que abandonaram o intento”.  

 

Figura 11 – Vista da Colônia de Alto Alegre antes do Massacre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                

                                                                       

 

 

 
                                                Fonte: Iseo (1925). 
 

3.3.1.2 No tempo de Alto Alegre, o conflito 

   

Somando-se as condutas dos missionários sobre os indígenas e a morte de 

muitas crianças, acometidas pelo sarampo, aumentava o clima conflituoso. 

O tempo de Alto Alegre durou aproximadamente cinco anos. Foi um 

empreendimento próspero (na concepção dos frades italianos e de boa parte da 
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população local), planejado com padrão europeu de manejo agrícola e industrial. 

Logística adequada para a produção de produtos, com açudes, rios e nascentes, terra 

boa. Iniciativa autorizada pelo Governo brasileiro, circunscrita pelo Governo do 

Maranhão. 

O conflito começava com a não aceitação dos índios em ter que entregar os 

seus filhos ainda pequenos aos missionários. Muitas crianças ainda mamavam e 

eram retiradas de suas mães. Os humores dos índios descontentes e inseguros eram 

sentidos pelos missionários, que também passavam a se sentir inseguros. “Duas 

vezes foi atentado à vida de Fr. Celso de Uboldo e uma vez foi ameaçada a de fr. 

Salvador” (ANNALI FRANCESCANI, 28, 1897). Estas notícias passavam a ser 

frequentes e abalavam os frades. 

Além da insatisfação dos índios, quanto ao projeto civilizatório dos 

missionários, havia outro ponto igualmente importante, que era o ódio declarado por 

pessoas que se colocavam contra os missionários. Nembro (1957, p. 58) explica que 

“o prejuízo pecuniário de pessoas que perdiam a mão de obra do índio, outrora 

enganado com cachaça e que passaram com a Missão a remuneração condigna; e 

o temor que os missionários viessem a ter preponderância em Barra do Corda e 

Grajaú”, eram fatores perigosos que comprometeriam a harmonia daquela missão 

indígena. Existia também o conflito pela posse das terras, a qual era reclamada pelos 

índios. 

Estas relações políticas conflituosas, referentes às posses de terras indígenas 

Guajajara eram persistentes. Entretanto, naquele tempo de Alto Alegre, parecia que 

tudo estava fora do tempo dos interesses. Estava em descompasso com a realidade. 

Os missionários viam um horizonte, enquanto os indígenas queriam tirá-los dos seus 

horizontes. O tempo missionário de Alto Alegre foi insuficiente para desmanchar 

aldeias e formar uma cristandade na floresta. O desmanche de aldeias foi apenas 

uma intenção, cujas contingências já guardavam a sua impossibilidade. 

No tempo de Alto Alegre, a autonomia e a liberdade de ações missionárias 

sempre estiveram comprometidas. Havia muito trabalho, produção agrícola, 

construção de casas para os colonos e índios, e um Instituto para a cristianização e 

civilização de meninas índias. Mas, em toda esta dinâmica civilizatória havia indícios 

de discórdias, conflitos frequentes. Fr. Celso de Uboldo relata em uma carta que 

enfrentava muitos perigos no trabalho na Colônia. 
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Nas incursões realizadas ultimamente obtive 42 meninos, seis dos quais 
fugiram, dois foram para o céu e os demais aprenderam no Instituto de uma 
maneira admirável... Mais de uma vez corri perigo de ser flechado, mas Deus 
salvou-me... As freiras aqui estarão conosco, no mesmo campo de batalha; 
batalha verdadeiramente renhida porque a nossa situação é difícil tanto do 
ponto de vista moral como físico. A nossa vida está sempre em perigo. Se 
não fosse a proteção de Deus, eu mais fr. Salvador, desde o mês de agosto, 
já estaríamos no número de mortos.352 

 
Estes conflitos passaram a se manifestar após dois anos de inauguração da 

Colônia. Alguns índios embriagavam-se com aguardente e partiam para Alto Alegre, 

armados para agredirem os missionários e as outras pessoas que ali viviam. Foi o 

caso de dois indígenas da aldeia do Coco, Trajano e Clementino, que trabalhavam na 

Colônia. 
 

Tinham estado na cabana do selvagem Chico Aleijado, fora dos limites da 
colônia, e lá se embriagaram de forte aguardente. Bêbados como estavam, 
entraram na colônia, o primeiro com um grande facão em forma de foice, e o 
outro com um imenso porrete. Atacaram a frei Salvatore, mas este deu um 
salto com agilidade e evitou o golpe mortal, conseguindo salvar-se com a 
ajuda de alguns cristãos e selvagens. Subjugados pelo maior número de 
pessoas, Trajano e Clementino abalaram em precipitada carreira. Na fuga, 
encontraram o padre Celso [de Uboldo], que também voltava dos trabalhos, 
e também o assaltaram. Como aquele missionário escapou da morte é ainda 
um mistério.353 

 
Com frequência, os índios se rebelavam contra os frades, atacando-os. 

Apesar de conviverem com os missionários, de comerem juntos, de terem muitas de 

suas necessidades satisfeitas pelos frades, momentos de conflito aconteciam. Os 

missionários ficavam perplexos, sem compreenderem o que motivava a animosidade 

dos índios contra eles. Sabiam que as bebedeiras os exaltavam, mas não 

compreendiam por que se voltavam contra seus benfeitores. 

Somando-se a estas tensões, outro conflito envolveu o sarampo, doença que 

levou muitas crianças índias a óbito. Isto causou muita indignação entre os índios, pois 

atribuíram a chegada da moléstia à presença do homem branco. 

 

 

 

 

                                                           

352 Carta de Fr. Celso de Uboldo. Documento constituinte da história do Massacre de Alto Alegre. 
Publicada. In: Voz de São Francisco. Fortaleza - CE. Convento do Sagrado Coração de Jesus dos 
Padres Capuchinhos, 13 (14): 34-5, mar. 1951. 
353 São relatos de Fr. Bartolomeu de Monza (2016, p. 51) sobre o Massacre de Alto Alegre. O primeiro 
historiador da Ordem que levantou dados, entrevistas com as pessoas da localidade e documentos 
referentes. 
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3.3.1.3 No tempo de Alto Alegre, um desfecho perturbador 
 
 

As reações indesejáveis sobre o projeto civilizatório dos missionários 

lombardos anunciavam tragédia, um massacre, que para alguns indígenas foi uma 

resposta natural; enquanto para outros (como os povos Canela e a população em 

geral, de Barra do Corda) foi um desastre, um desfecho perturbador. 

O ataque em Alto Alegre354 foi deflagrado em 13 de março de 1901 e durou 

mais quinze dias de mortandade. O homem certo para dar início à tragédia, sob o 

planejamento de alguém, que tinha aversão ao projeto dos capuchinhos, e que é ainda 

uma incógnita, foi o índio Caboré, capitão, promovido pelo Governo. 

João Caboré era um cristão, com pouco tempo de batismo. Foi casado em 

cerimônia religiosa católica. Porém, em seguida se separou da esposa, e procurou se 

juntar com outra mulher índia. Agia segundo seus costumes tradicionais. Para os 

frades, João Caboré praticava adultério. 

O cacique Caboré foi denunciado e se submeteu aos rigores da lei. Como a 

mulher foi expulsa da aldeia, o índio culpou os missionários.  

 
Audacioso, esperto e inteligente, organizou um assalto destruidor à colônia. 
Alguém alertou os missionários do perigo, mas eles, provavelmente, não 
entenderam a gravidade do momento, nem acharam conveniente solicitar a 
intervenção da força pública – o que, em todos os casos, teria sido 
contraproducente.355 
 

Antes de investir no atentado, Caboré planejou visitar todas as aldeias 

convencendo os índios a se juntarem a ele para “a libertação de sua raça, ameaçada 

de ser escrava. Ele queria lutar para exterminar aqueles invasores que estaria se 

apoderando de tudo o que era dos índios, somente deles” (CRUZ, 1982, p. 29). Em 

função disto, o chefe Caboré seguiu viagem para S. Luís, tendo em vista uma 

conversa com o Governador do Estado, Dr. João Gualberto Torreão356, para reclamar 

                                                           

354 Reportagem da época no Jornal “A Pacotilha”. Ver ANEXO O. 
355 Merlatti [1952] (2001, p. 59) discorre sobre o Massacre de Alto Alegre, sobretudo a problemática das 
Irmãs da Congregação da Madre Rubatto, que foram todas vitimadas no desastre. 
356 3 “COSTA, João Gualberto Torreão da *magistrado; pres. MA 1898-1902. João Gualberto Torreão 
da Costa nasceu no Maranhão no dia 16 de maio de 1860. Formou-se aos 21 anos de idade na 
Faculdade de Direito do Recife e ainda no Império foi promotor público e juiz municipal. Depois da 
proclamação da República foi juiz de direito na cidade de Alto Parnaíba (MA). Também trabalhou nas 
cidades maranhenses de Coroatá, Itapecuru e Rosário. Ingressou na política ao lado do senador 
Benedito Pereira Leite. Eleito presidente do Maranhão para o quadriênio 1898-1902, durante sua 
administração criou a Escola de Música, a Escola Modelo, e fez grandes reformas na Escola Normal e 
no Liceu Maranhense. Também promoveu um intenso combate à varíola e fez melhoramentos nos 
equipamentos de auxílio aos leprosos. Dois conflitos de relevância ocorreram durante a sua gestão: o 
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sobre os métodos de civilização dos missionários e pedir um título de Governador de 

sua aldeia. Este título lhe daria mais poder sobre os outros índios. Da visita ao 

Governo, Olímpio Cruz (1982, p. 33) revela que além do título, o Governador também 

deu a João Caboré “espingardas, rifles e munições de pólvora, chumbo e espoleta, 

inclusive uma pequena máquina de fazer balas e cartuchos, além de tesouras, facas, 

canivetes, facões e serrotes”. 

Ao chegar de S. Luís, Caboré tratou de reunir todos os caciques para investir 

contra todos os cristãos de Alto Alegre. Houve uma festa, na véspera do atentado, na 

qual os caciques, acompanhados por grupos de índios, se embriagaram e saíram 

pelas cercanias de Alto Alegre, exibindo seus cocares e pinturas. 

No dia seguinte, 13 de março de 1901, às 5 horas da manhã, no horário da 

Santa Missa, a igreja de São José foi invadida por muitos índios armados, que 

desferiram flechas nas pessoas. Fr. Zacarias da Malegno foi a primeira vítima. Ele 

celebrava a missa. Os outros frades e freiras: Fr. Rinaldo da Paullo; Fr. Vittore da 

Bergamo; Fr. Salvatore da Albino; Ir. Eleonora di Sant’Antonio; Ir. Maria Natalina; Ir. 

Maria Eufêmia di San Giovanni Battista; Ir. Banedetta di San Luigi; Ir. Ana Maria; Ir. 

Maria di San Lorenzo; Ir. Agnese di San Carlo; e Dona Carlota de Barra do Corda. 

Depois atacaram todas as pessoas ali presentes, entre adultos e crianças. Foram 

dizimados todos os frades, todas as freiras e quase todas as crianças que estavam 

ali, participando da celebração. 

Para evitar que alguém se aproximasse dos corpos, os índios partiram para a 

população causando o massacre invadindo a cidade, as fazendas, saqueando tudo 

pela frente, matando a todos que encontravam. Famílias inteiras foram mortas. 

Muitos autores que estudaram este acontecimento afirmam que um processo 

foi aberto logo em seguida. E que, dos 36 índios presos, a metade não chegaria viva ao 

fim do dito processo em 1905. Afirmam que, certamente, morreram vítimas de maus 

tratos. O próprio Capitão Caboré morreu três meses depois de ser preso, conforme 

relatório da Chefatura de polícia, ao Governador do estado do Maranhão. No veredito 

                                                           

primeiro, na cidade de Grajaú, envolvendo líderes políticos locais; o segundo foi o ataque indígena à 
colônia de São José da Providência, na localidade de Alto Alegre, próxima da cidade de Barra do Corda, 
quando as obras iniciadas pelos freis capuchinos foram destruídas. Em 1º de março de 1902 transmitiu 
o governo a Manuel Lopes da Cunha. Após deixar o governo, foi nomeado procurador-geral do estado 
e desembargador do Tribunal de Justiça estadual. Faleceu em 23 de setembro de 1916”. 
(http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/COSTA,%20Jo%C3%A3o%20Gualbe
rto%20Torre%C3%A3o%20da.pdf)  
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final, os índios foram absolvidos, de acordo com o Código Penal (Decreto n.º 847 de 11 

de outubro de 1890) no Art. 27, que estabelece: “Não são criminosos: § 3.º Os que por 

imbecilidade nativa, ou enfraquecimento senil, forem absolutamente incapazes de 

imputação”. Entretanto, no julgamento os jurados os declararam culpados em todos os 

pontos apresentados pelo Promotor Público de Barra do Corda, Raimundo Bona. Mas, 

depois absolvidos por serem considerados “menores, [...], portanto não responsáveis 

pelas próprias ações!”357 

Logo após o Massacre em Alto Alegre, o Governo do Estado solicitou aos 

missionários, residentes em Barra do Corda e no Convento do Carmo, que retirassem 

todas as crianças dos dois Institutos. Logicamente, só foi possível retirarem as de 

Barra do Corda, do Instituto São Francisco. Em Alto Alegre, todas foram dizimadas 

pelos índios, exceto as que foram levadas por estes.   

 

Foto 17 – Igreja de São José da Providência, em Barra do Corda – MA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Fonte: Gianellini (1993). 

                                                           

357  Crônicas sobre o Massacre de Alto Alegre elaboradas por Monza (2016, p. 150). 
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Os missionários não atribuem aos índios a motivação do massacre. Atribuem 

este infortúnio às pessoas civilizadas e corruptas, sendo os índios apenas o meio. 

Para Monza (2016, p. 128) “o massacre foi devido à vingança, ao amor pelo vício, à 

cobiça e à infidelidade”. Esta era a versão que circulou no início do séc. XX e que 

muitos autores incorporaram às suas pesquisas sem a devida e necessária crítica das 

fontes primárias. 

 

 
Fotos 18 e 19 – Religiosos e religiosas vitimados no Massacre de Alto Alegre – MA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: Convento do Carmo. São Luís - MA. 

 

3.4 RECONFIGURAÇÃO DO ACONTECIMENTO: pela continuidade da Missão (1901 

a 1913) 

 

A Missão Capuchinha prosseguiu e invadiu as brenhas da Floresta Amazônica, 

para além de sua sede. Os missionários foram ativar a catequese indígena, na colônia 

de Santo Antônio do Prata - PA. Fr. Carlos ficou muito debilitado após a notícia do 

desastre em Alto Alegre. As suas condições físicas e mentais foram comprometidas a 

ponto de não poder mais continuar no comando da Missão. Fr. Carlos recolheu-se às 
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suas dificuldades graves de saúde. À época do Massacre de Alto Alegre, Fr. Carlos 

era o Superior Regular da Missão, eleito em 1900. O empreendimento missionário 

estava sem rumo e sem superior. Portanto, o Visitador Geral, Fr. Timoteo da Brescia, 

em 28 de junho de 1901, decidiu nomear Fr. João Pedro de Sexto São João para a 

função de Superior interino da Missão. Nembro (1955, p. 188) informa que “o jovem 

missionário se viu inteiramente disposto para enfrentar a pesada herança, que surgiu 

a partir dos fatos de Alto Alegre e a doença de fr. Carlos”. 

 

Foto 20 – Fr. João Pedro de Sexto São João. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Convento do Carmo. São Luís - MA. 
 

Fr. João Pedro era um missionário de origem humilde. Seus pais, Carlos 

Recalcati e Judite Strada, eram lavradores. Nasceu no dia 9 de setembro de 1868 e 

recebeu o nome de Clemente, em Sexto São João – posto militar do Império Romano, 

que era um lugar simples e povoado por famílias camponesas. Ingressou no Noviciado 

dos frades capuchinhos em 28 de fevereiro de 1884, no Convento de Lovere, na Itália. 

Fez a Profissão Religiosa Temporária na Ordem Capuchinha em 3 de março de 1885” 
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(IRMÃS..., 2002, p. 1). “[...]. Emitiu os votos religiosos numa bela cerimônia na 

presença dos seus pais, onde vestiu o hábito religioso [...]” (BENEDITINOS, 1999, p. 

6) e passou a se chamar Fr. João Pedro de Sexto São João. Após realizar os estudos 

necessários, fez a Profissão Solene no dia 2 de março de 1889, em Bérgamo, cursou 

o propedêutico em Albino, seguindo para Milão, onde foi cursar Teologia. “[...] Os votos 

solenes de pobreza, de castidade e de obediência, tornando-se Sacerdote 

Capuchinho, foram emitidos em 23 de maio de 1891, na Catedral de Milão” (IRMÃS..., 

2002, p. 2). Mas, sempre esteve com firme propósito de desenvolver seus trabalhos 

de evangelização em lugares mais distantes. 

A princípio, Fr. João Pedro entregou-se às desobrigas. Viajava muito para a 

evangelização nos lugares bem distantes. Era uma atividade muito cara para ele, “[...] 

pois atravessava os imensos sertões do Maranhão e Piauí, em penosíssimas viagens 

que duravam vários meses consecutivos” (IRMÃS..., 2002, p. 6). Mas foi necessário 

que abandonasse esta tarefa para atender ao chamado do seu superior em São Luís 

(Fr. Carlos) a fim de assumir o cargo de Vice Superior da fraternidade do Carmo. Foi 

um líder pacífico, embora enérgico diante das circunstâncias. 

Fr. João Pedro havia sido também Mestre dos Noviços. Colaborou e trabalhou 

para restaurar o interior da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, como também o 

Convento anexo. Foram tantos encargos, tantas preocupações, tormentos, mas ele 

nunca desanimava, por ser atencioso, ativo e firme. 

Depois do Massacre, a situação devia rapidamente voltar à normalidade das 

atividades do novo superior, pois, apesar da pouca idade e experiência, havia se 

revelado um homem de muita prudência. Parecia fortalecer as posições já adquiridas, 

nas atividades missionárias e, entretanto, passou a estudar a situação. Pode-se ter 

uma ideia do estado da Missão nos meses sucessivos, pela carta de Fr. João Pedro 

ao Ministro Geral, de 25 de outubro de 1901: 

 

Reverendíssimo Padre, não se pode imaginar em qual consternação se 
encontrou este ano a nossa Missão, o massacre de Alto Alegre, a tentativa 
de destruir também a colônia do Prata, as vergonhosas calúnias que os 
jornais anticleriacais vomitaram sobre nós, a miséria na qual nos encontramos 
pela fatal crise finaceira que o Brasil está sofrendo, são todas dificuldades da 
inveja do demônio que vão se aglomerando para distruir aquele pouco de bem 
que, com a graça de Deus, fizemos e podemos fazer.358 
 

                                                           

358 Carta de Fr. João Pedro ao Ministro Geral da Ordem Capuchinha. De São Luís - MA. Datada de 25 
de outubro de 1901. Cf. AGMC, H 67, Doc. Off., B, 17, p. 1. 
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Fr. João Pedro então lamenta a escassez de missionários, a impossibilidade ou 

quase de recrutar vocações, o agravamento da doença de Fr. Carlos,359 a situação 

ainda não tranquilizada da colônia do Prata e outros tantos problemas. Fr. João Pedro 

foi transferido de São Luís (Carmo) para Canindé, em 1901, juntamente com os 

Noviços, para exercer a função de Superior Regular da Missão. 

Com a necessidade de restabelecer a Missão, Fr. João Pedro passou a se 

envolver mais nas duas frentes missionárias, com vista à missão indígena aproximada 

às missões populares. Nada de redução. As suas responsabilidades haviam se 

multiplicado. Então, antecipando-se ao Vaticano II, como assim se refere Monteiro 

(1993, p. 218) “[...] soube transformar o poder-dominativo em poder-serviço e o 

exerceu como sacro-dever, que procurava desempenhar com a máxima integridade e 

devotamento evangélico”.Ele assumiu as novas demandas com uma disponibilidade 

incondicional ao atendimento da Missão. Aqueles momentos eram de preocupação e 

reflexão sobre tudo o que acontecia e todas as demandas que surgiam. As mudanças 

eram visíveis, no que se refere ao desejo de sustentar uma Missão. 

Em carta ao Ministro Geral, do dia 18 de outubro de 1902,360 Fr. João Pedro 

relata as suas visitas às residências da Missão: no Pará [Colônia de Santo Antônio do 

Prata], e Belém; em Canindé - CE, Barra do Corda e Convento do Carmo – São Luís 

- MA. Aproveita e pede licença para a compra de um terreno para construir uma 

residência dos missionários destinados ao apostolado da Igreja do Sagrado Coração 

de Jesus, em Fortaleza - CE. Na oportunidade, Fr. João Pedro informou ao Ministro 

Geral que esta era uma ideia aceita pelo Visitador Geral, pela ocasião da visita. 

Após algum tempo de trabalho no Ceará, Fr. João Pedro voltou a São Luís para 

desempenhar outras tarefas, como atender o clero, visitar comunidades distantes, 

substituir os frades enfermos, enfrentando a morte de outros, enfim, eram muitas as 

requisições pela atenção e trabalhos deste missionário. Ele foi transferido para Belém 

- PA, em 1902, para estender o campo missionário e para melhor tratar dos interesses 

                                                           

359 Fr. Carlos de San Martino Olearo (Milão) – Francesco Roveda. Chegou ao Brasil com 40 anos de 
idade. Fundou a Missão do Maranhão, em 1894. Foi reeleito Superior Regular da Missão, em 1900. 
Depois da tragédia de Alto Alegre, foi acometido de grave doença mental, por ter à vista horrenda dos 
cadáveres, saindo do cenário missionário, vivendo uma vida de esquecimento, sofrimento e martírio 
cotidiano. Tornou-se confessor, homem dos pequenos gestos, da regular observância até 1931, ano 
de sua morte, aos 79 anos de idade, em Belém - PA, onde foi sepultado. Estas são informações do 
NECROLÓGIO da Província Nossa Senhora do Carmo. Frades Menores Capuchinhos. São Luís - MA, 
1892-2011. 
360 Carta de Fr. João Pedro ao Ministro Geral da Ordem Capuchinha. De S. Luís - MA. Datada de 18 de 
outubro de 1902. Cf. AGMC, H 67- Maranhão, sez. III – Manuscritos de Fr. João Pedro de Sexto São 
João. Epistolae Provincialum – 1891-1925. 
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da Missão que, ousadamente, se estendia ao Alto Solimões.361 Fr. João Pedro foi 

nomeado Superior Efetivo da Missão, em 28 de junho de 1901. 

Esta nomeação foi uma resposta ao trabalho desenvolvido com fidelidade aos 

princípios religiosos, e o governo se estendeu por dois triênios consecutivos (de 1903 

a 1909). Era um missionário prudente, dinâmico, paciente. 

 

Documento 12 - Nomeação do Fr. João Pedro de Sexto São João, na função de 
Superior Regular da Missão do Maranhão e os seus Discretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                   

 

 

 

 

 

Fonte: AVPMP, A, I, 25, 2f. 

Muitos problemas surgiram naquele período de 1901 a 1904, quando culminou 

com a necessidade de criação de uma outra Congregação feminina, uma vez que as 

primeiras Irmãs capuchinhas, da Congregação de Madre Rubatto, foram todas mortas 

no massacre em Alto Alegre. Desta vez seria uma Congregação brasileira, que 

participasse na pastoral junto aos missionários. Trata-se da fundação da Congregação 

Missionária Capuchinha, por Fr. João Pedro, para desenvolver trabalhos catequéticos 

                                                           

361 Esta extensão se deu devido ao “[...] convite do Mons. Hipólito Costa para a evangelização ao longo 
do Rio Negro e do Rio Solimões” (ZAGONEL, 2001, p. 15). 
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e educativos, auxiliando os missionários na assistência à mulher indígena no Pará. A 

Congregação Missionária Capuchinha foi fundada, em Belém - PA, no dia 18 de 

dezembro de 1904, cumprindo mais um compromisso surgido na sua Missão ao Brasil, 

em meio a muitas dificuldades. Nembro (1974, p. 10) diz que, “após passados 10 anos 

no Brasil, o fr. João Pedro retornou à Itália para rever seus familiares, os amigos e 

providenciar mais alguns recursos para a Colônia do Prata” e os colégios dos 

capuchinhos, retornando logo que possível a Belém em janeiro de 1906. 

À época, os frades desenvolviam seus trabalhos na Colônia de Santo Antonio 

do Prata, na qual funcionava o Núcleo Indígena de Santo Antônio do Maracanã, no 

Pará. Este núcleo era mantido pelo governo paraense, onde fundaram um colégio que 

funcionava como internato para os meninos indígenas, herança do Fr. Carlos. Em seu 

desenvolvimento agrícola, a Colônia se propunha “[...] treinar os índios para o trabalho 

do campo, ligando-os dessa maneira à própria terra” (NEMBRO, 1974, p. 9). Houve a 

criação de dois colégios: um reservado para os meninos e outro para as meninas. O 

grande problema foi que o colégio destinado às meninas exigia a presença feminina, 

no caso freiras, para a civilização cristã da mulher índia. As ações aconteciam 

ponderadas, pois o massacre era sempre lembrado. No Pará, também houve um 

movimento para outro atentado.362 Este seria na Colônia de Santo Antônio do Prata, 

no mês de abril de 1901. Os índios invadiram armados, mas foram impedidos pelas 

providências, com ordens expressas do Exmo. Sr. Dr. Augusto Montenegro, 

Governador do Pará. 

As meninas foram assistidas por uma professora leiga.363 Na visão dos 

missionários, era um grupo de alunas que não progredia na mesma proporção que os 

meninos. Em julho de 1902, frei João Pedro contava com 37 alunas. Nembro (1974, 

p. 12) se refere a esta questão alegando que “as informações que recebiam não eram 

significativas, pois caíam logo no esquecimento, visto que as meninas continuavam 

mergulhadas no seu mundo de ignorância e superstição”. 

Nembro (1974, p. 10) informa que “o colégio masculino conferia a presença de 

50 alunos, numa Colônia de 350 moradores”. A Missão sentiu a necessidade de que 

o colégio para as meninas ficasse sob a organização de freiras, pois a finalidade era 

influenciar a mulher e educar as moças indígenas. Exatamente como em Alto Alegre, 

                                                           

362 Telegrama do fr. Mathias de Ponteranica a Fr. Daniel de Samarate. Datado de 18 de abril de 1901. 
(Livro de Tombo da Missão. 1.º. A / I / 2 fll. 38-40) 
363 Aqui a conotação refere-se a quem não é religioso congregado, consagrado. 
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mas com uma diferença: havia o cuidado de não retirar ninguém das aldeias. Era uma 

escola capuchinha, que funcionava ao lado da igreja. Os missionários colaboravam 

com os trabalhos pastorais, por meio da educação. Mas a maior dificuldade era a falta 

de pessoal. Em decorrência do Massacre, não seria mais possível vir nenhuma freira 

da Itália, pois as famílias não permitiam. 

Houve um empenho dos capuchinhos buscarem freiras em várias localidades, 

sem sucesso. Ainda assim, o trabalho dos capuchinhos se desenvolvia. Os problemas 

avolumavam-se, sobretudo os decorrentes da falta de recursos financeiros, que 

deveriam ser repassados pelo Governo do Pará aos capuchinhos. A dívida do 

Governo do Pará para com a Colônia havia crescido, a ponto de inviabilizar a 

continuidade da Missão em Santo Antônio do Prata - PA. 

Ao lado desta falta de recurso para continuar a Missão, havia uma cobrança do 

Governador Augusto Montenegro sobre o aprendizado das meninas índias.  Segundo 

o Exmo. Governador havia uma visível disparidade entre o aprendizado dos meninos 

e das meninas. A comunidade local da Colônia de S. Antônio do Prata questionava 

esse contraste que era significativo, e observava o processo educativo dos meninos, 

mais eficiente no sentido de “civilizá-lo”, pois, assim se posicionava: 

 

[...] enquanto rapazes que, antes selvagens, agora se apresentam bem 
instruídos, educados, as moças ainda semisselvagens, inseguras, 
encabuladas não conseguem nem falar um português mais compreensível 
(NEMBRO, 1974, p. 11). 

 
Esta era a realidade daquela história que, sem poder ser mudada (e essa não 

é nossa intenção), nos movimenta a construção de sentidos particulares e universais 

contidos no modo pelo qual aqueles capuchinhos manifestavam as suas vontades e 

ações missionárias. 

O Governo paraense não gostaria mais de renovar o contrato com a Missão e, 

numa visita surpresa à Colônia, o governador, um senador e um deputado mudaram 

de opinião.  

 
Eles, que inspecionaram tudo, constataram o lamentável atraso das meninas, 
nas matérias do currículo escolar, enquanto os meninos se apresentavam 
educados, bem instruídos e tocavam instrumentos musicais, cantavam e 
declamavam, com notável desenvoltura, as meninas eram uma negação 
(BENEDITINOS, 1999, p. 15). 
 

Os frades sentiam-se sem o apoio do governo, apenas trabalhando movidos 

por seus ideais e obedientes ao Superior Fr. João Pedro. Estavam dispostos a 
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abandonarem aquele posto, caso não recebessem o apoio do Governo, então fizeram 

um manifesto ao Governador: 

 
Aqui viemos para trabalhar e desenvolver nossa missão, em nome de Deus 
e para o bem do próximo; temos transformado esta floresta em uma 
florescente colônia, iniciando a catequese dos índios; entretanto, ninguém 
poderá constranger-nos a permanecer aqui, se não pudermos realizar os 
objetivos de nossa missão. Partiremos como viemos, somente com o 
Breviário; e iremos lá onde nos seja possível concretizar nosso dever 
evangélico  (BENEDITINOS, 1999, p. 15). 

 

Augusto Montenegro, o governador da época (1902 a 1908), deu o apoio 

necessário ao trabalho, visto que ficou bastante admirado com os resultados das 

atividades missionárias e tratou de saldar os débitos e organizar um novo contrato 

para a continuidade dos trabalhos dos Capuchinhos, aumentando-lhe os 

compromissos, inclusive, de assumirem a educação feminina. Segundo Nembro 

(1974, p. 12), o Governo também se comprometeu a “[...] assumir todas as despesas 

concernentes à alimentação e moradia das freiras e, além, dar uma subvenção anual 

1000 Liras para o vestuário”. Este foi o grande feito que funcionou como uma 

motivação em prol da Missão. Isto porque, 

 
[...] a impressão que esta visita lhes causou exigiu deles uma atitude coerente: 
maior interesse por aquela obra, onde encontraram um Instituto masculino e 
uma escola feminina, uma banda musical dos alunos, um ativo trabalho de 
índios e civilizados, etc. (CONGREGAÇÃO..., 1982, p. 136). 

 

No novo contrato (formulado numa conversação informal e assinado entre a 

Missão e o Governo) continha a Quarta cláusula: é dever dos missionários colocarem 

irmãs para assistirem o Colégio feminino indígena fazendo com que este 

estabelecimento funcione adequadamente (NEMBRO, 1974). Mais tarde, este 

contrato foi oficializado sob aspecto jurídico, estabelecendo um acordo definitivo com 

a Missão. 

O contrato era o documento que exigia grandes responsabilidades de 

cumprimento, requisitando mais uma vez a retidão, ação e perseverança do Fr. João 

Pedro. Nembro (1974, p. 14) registra que o contrato constava de 14 cláusulas e, dentre 

elas, tratava da responsabilidade do Superior Regular perante o Governo, da escolha 

e apresentação do pessoal dirigente e docente, do ensino, do tratamento das Freiras. 

O cumprimento contratual acerca do colégio para meninas fez com que Fr. João 

Pedro percorresse as Congregações de Irmãs, sem êxito, pois era difícil, naquela 

ocasião, a disponibilidade de freiras. Todo o seu empenho em encontrar pessoal para 
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aquele trabalho lhe exigia respostas rápidas em decorrência da fundação do Colégio 

feminino. Estabelecido o impasse, o Superior Frei João Pedro não se abateu, 

recostando-se em reflexões e persuadindo-se de que venceria mais uma vez o grande 

desafio, abandonando-se nas mãos da providência Divina. 

A providência de um Colégio feminino, na Colônia do Prata, no Pará, foi uma 

grande preocupação para toda a fraternidade Capuchinha, pois tudo que fazia para 

solucionar o problema achava-se em uma impossibilidade infinda. “Fr. João Pedro 

estava presente na visita realizada pelo Governador paraense, foi a parte mais 

interessada na sua qualidade de Superior Regular da Missão” (NEMBRO, 1974, p. 

11).  Ele foi informado sobre um grupo de moças que aspiravam viver uma vida 

religiosa, em Canindé - CE. Entretanto, não tinha intenção de fundar congregação, 

pois sabia da grande responsabilidade que exigia tal feito. Isto o angustiava, porque 

necessitava resolver o problema da falta de pessoal feminino para a educação das 

meninas, como impunham as cláusulas do contrato. Fr. João Pedro “[...] intensificou o 

diálogo com os coirmãos, ouvia a sacerdotes e leigos; e enfim, percebeu que muitos 

endossavam a idéia da fundação, enquanto outros o dissuadiam” 

(CONGREGAÇÃO..., 1982, p. 140). 

A ajuda do Fr. Mansueto foi muito importante, ao dar-lhe força e coragem. Com 

este ânimo, ele investiu no convite a cinco jovens cearenses com a esperança de 

atender ao anseio de todos e anunciar os preparativos para a fundação de uma 

Congregação.  

 

3.4.1 A Congregação Missionária Capuchinha 

 

Frei João Pedro fez contato com Fr. Matias, diretor espiritual das moças de 

Canindé. Desejava que ele fosse o seu intermediário para o “Projeto do Superior de 

Missão, que as convidava para assumirem tal compromisso apostólico, na Colônia de 

Santo Antônio do Prata” (CONGREGAÇÃO..., 1982 p. 141).  

Eram moças da Ordem das Terceiras Franciscanas (seculares) do lugar, “[...] 

ativas, prestimosas, animadas de sólida piedade, engajadas na catequese dos alunos 

do colégio e algumas também na grande escola paroquial da residência” (NEMBRO, 

1974, p. 16). 
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Após todos os esclarecimentos, reflexões e recolhimento individuais, as cinco 

moças de Canindé aceitaram a nova vida que levariam e ao trabalho que, por 

conseguinte, desenvolveriam. 
 

[...] Fr. João Pedro admitia à vida religiosa capuchinha cinco moças 
cearenses, revestindo-as, solenemente, com o burel franciscano [...] ali, 
estavam cinco corações, que batiam num mesmo ritmo, desejos de se 
oferecerem ao serviço de Deus e do próximo (BENEDITINOS, 1999, p. 18). 

Estas moças trocaram de nome, como exige o protocolo de profissão. E no dia 

18 de dezembro de 1904, a Missão do Maranhão organizou e concretizou a cerimônia 

de profissão. Nembro (1974, p. 22) informa que, para este momento, o “fr. João Pedro 

deu às freiras oportunas orientações, sobre os fundamentos capuchinhos e o uso do 

hábito, do cordão, do crucifixo e como deva ser a postura habitual de uma pessoa 

religiosa”. 

Foto 21 – Primeiras Irmãs Missionárias Capuchinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 

 

Fonte: Acervo do Arquivo da Casa Geral da CMC. 
 

As primeiras Irmãs congregadas foram: 

 
Irmã Isabel Maria de Canindé (Francisca Barbosa Magalhães); Irmã 
Madalena Maria de Canindé (Maria de Nazaré dos Santos Lessa); Irmã 
Verônica Maria de Canindé (Cecília de Paula Pimenta); Irmã Clara Maria de 
Canindé (Ana Xavier Macambira) e Irmã Inês Maria de Santa Quitéria (Maria 
Babosa Cordeiro) (CONGREGAÇÃO..., 1982, p. 148). 
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As recentes congregadas deveriam dar assistência a todos, mas, como afirma 

Nembro (1974, p. 24), de “modo especial aos pequenos e às pequenas, ensinando-

lhes a amar a Deus e a Nossa Senhora, procurando instruí-los e educá-los na escola, 

prestando ao mesmo tempo assistência à juventude”. Assim nasceu uma proposta 

educativa, na perspectiva cristã. 

Naquele dia 19 de dezembro de 1904, as freiras foram recebidas, com muita 

expectativa de toda a localidade do Prata, que se mostrava feliz com a chegada das 

Irmãs, fazendo com que desaparecessem o desânimo, a desconfiança e o temor por 

estarem frente a um grande desafio. 

O acontecimento da fundação da Congregação364 estendeu-se desde os 

primeiros momentos de buscas sem sucesso por freiras; depois, pelos primeiros 

contatos; profissão das Irmãs e instalação de moradia. Foi um processo relativamente 

rápido. As Irmãs assumiram imediatamente a educação feminina, em especial das 

indígenas. Fizeram a inauguração oficial da escola na presença do Governador do 

Estado, acompanhado pela comitiva que representava a elite política do Pará. Estava, 

então, tudo organizado, legitimado e oficializado. 

A Congregação Missionária Capuchinha logo se fortaleceu.  

 

3.4.1.1 As escolas da Congregação no Maranhão 

 

Em 1910, as Irmãs Missionárias Capuchinhas escolheram o Maranhão para 

suas atividades apostólicas, tendo como ponto inicial a cidade de Barra do Corda, 

onde inauguraram o Educandário São José da Providência. Desenvolveram seus 

trabalhos pedagógicos e tiveram muito êxito nos anos posteriores, cooperando com a 

                                                           

364 A Congregação foi fundada na Arquidiocese de Belém do Pará, em 1904, por Fr. João Pedro de 
Sexto - OFMCap. (CONSTITUIÇÕES DA CIM, 1986, p,13). Monteiro (1993) informa-nos que a CMC 
recebeu, na sua fundação, o nome de Irmãs Terceiras Regulares de São Francisco de Assis do Norte 
do Brasil; mais tarde, Irmãs Terceiras Regulares Capuchinhas e, posteriormente, Irmãs Terceiras 
Capuchinhas do Brasil. Após a sua aprovação definitiva em 1958, a CMC passou a denominar-se Irmãs 
Missionárias Capuchinhas de São Francisco de Assis, do Brasil. A Regra e Vida da CMC é a mesma 
vivenciada pelos Irmãos da Ordem Regular de São Francisco. O carisma da CMC, segundo Gianellini 
(1993), é internalizar o franciscanismo, seguindo os princípios cristãos que contemplam a pobreza, a 
humildade e o sacrifício. Sua finalidade é viver, na Igreja, o Evangelho de Jesus Cristo, à semelhança 
de São Francisco, dedicando-se em especial, aos pobres. Assim, exercem atividades de educação 
formal e popular, de saúde, de assistência aos hansenianos, à velhice e à infância abandonada. A 
Congregação possui um Estatuto e conta com mais de trezentas Irmãs, que formam fraternidades 
(casas) desde Benjamim Constant, no Alto Amazonas, até São Roque, no sudeste brasileiro. Segundo 
Gianellini (1993) foi a partir de 1924, então, atendendo às exigências do Direito Canônico, a CMC 
passou a ser diocesana, sendo eleita a primeira Superiora Geral, Madre Gertrudes Maria de Fortaleza. 
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juventude através do Ginásio Nossa Senhora de Fátima e Escola Normal Pedagógica 

da referida cidade (1962). 

O Educandário Santa Cruz, no bairro do Anil, e o Orfanato Santa Luzia (São 

Luís), foram criados em 1913, tendo ambos, por finalidade, a educação e a instrução 

da juventude. O Educandário Santa Cruz, também funcionou como noviciado, 

incumbindo-se da formação de jovens, que desejavam se incorporar à Congregação 

das Capuchinhas. Quanto ao Orfanato Santa Luzia, as suas atividades eram intensas, 

a ponto de serem notadas pela imprensa local, que por vezes emitia alguma notícia, 

como: “[...] dedicou-se com desvelo, às crianças desprotegidas da sorte, pela 

orfandade. Desde sua fundação, já acolheu 326 órfãos e hoje encerra um total de 94” 

(JORNAL DO MARANHÃO, 8 set. 1962, p. 10). Tal instituição foi mais um 

compromisso assumido por Fr. João Pedro, pois, segundo Nembro (1974, p. 176) “fr. 

João Pedro ao tempo que atendia crianças e adolescentes, ocuparia as freiras nesta 

santa atividade”. Para o Orfanato Santa Luzia, foram destacadas três freiras bem 

preparadas, que tomaram posse e assumiram as atividades naquela instituição. 

As Irmãs foram para Grajaú em 1922 e fundaram o Educandário Sagrada 

Família, chegando até Turiaçu, onde instalaram o Educandário Jesus Maria José, que 

foi extinto em 1941. 

Para efeito de informação ampliada, sobre as décadas seguintes, em 

Imperatriz, a chegada das Missionárias Capuchinhas trouxe muita alegria e demanda 

por seus trabalhos. Esta escola iria preencher lacunas da educação feminina e 

formação de professoras. Ali chegando, deram início à fundação do Educandário 

Santa Teresinha (1924), onde funcionou anos depois a Escola Normal Regional. Em 

1932, despontou em Caxias, o Educandário São José, que deu origem, não só ao 

Curso Ginasial, como também ao Normal Regional e Pedagógico. Em 1948, as Irmãs 

criaram o Educandário São Francisco, em Presidente Dutra - MA, onde mais tarde 

funcionaria a Escola Normal Regional. O ano de 1949 foi marco de duas grandes 

fundações: o Patronato Nossa Senhora Aparecida (Morros) e a Escola de 

Enfermagem São Francisco de Assis (São Luís), que legou ao Maranhão, algo de 

sublime que ainda não possuía. Eram 
 

ENFERMEIRAS e AUXILIARES DE ENFERMAGEM – Anjos Brancos – o 
velar abnegadamente à cabeceira dos que sofrem. A Escola de Enfermagem, 
foi transformada em Faculdade, está agregada à Universidade do Maranhão 
(JORNAL DO MARANHÃO, 1962, p. 10). 
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Aumentava bastante a fundação de casas das Irmãs Missionárias no 

Maranhão. Em 1957, surgiu o Educandário Santa Filomena, em Codó. Em Balsas, 

fundaram o Educandário Nossa Senhora de Lourdes (1958), onde no ano seguinte 

funcionaria a Escola Normal Regional. Este trabalho motivava o ingresso de outras 

jovens à vida religiosa. Em 1959, em São Luís foi fundado o Instituto Divina Pastora, 

no bairro chamado Roma Velha, e anos depois transferido para o bairro do Anil, em 

novas instalações onde funcionava o Educandário Santa Cruz. No município de 

Esperantinópolis, surgiu então o Educandário Santa Rosa de Viterbo (1960), 

acolhendo crianças de ambos os sexos. Portanto, estas fundações foram significativas 

na construção da história da educação maranhense, pois foram notadas pela 

colaboração no âmbito educativo da sociedade. Assim publicavam os jornais da 

época: 

[...] o Maranhão é um dos Estados mais trabalhado pelas Irmãs Missionárias 
Capuchinhas, que soube corresponder com ação cooperadora, não só pelas 
autoridades eclesiásticas, como dos poderes públicos, imortalizando assim 
as inesquecíveis palavras do saudoso Dom Francisco de Paula e Silva, 
dirigida às Capuchinhas ao pisarem a terra maranhense: ‘O MARANHÃO 
RECEBE AS IRMÃS DE BRAÇOS ABERTOS. (JORNAL DO MARANHÃO, 
1962, p. 10). 

 

Hoje, as Escolas365 existentes no Maranhão são: Instituto Divina Pastora, o 

Centro Assistencial Divina Pastora e Escola de Enfermagem São Francisco de Assis 

(São Luís), Escola Santa Teresinha (Imperatriz), Colégio São José (Caxias), Escola 

Santa Filomena (Codó). Com as mesmas diretrizes existe em Abaetetuba no Pará 

Instituto Nossa Senhora dos Anjos. Além das escolas, a Congregação colaborava com 

a Diocese, na pastoral das paróquias e em hospitais, principalmente nos leprosários.  

 

3.4.2 Formação dos seminários: plantatio ordinis 

 

Enquanto a Congregação Missionária Capuchinha dinamizava os seus 

trabalhos. Fr. João Pedro, o seu fundador, empenhava-se igualmente na formação 

                                                           

365 Estas Escolas possuem um Regimento Escolar Unificado, que determina a estrutura didático-
pedagógica administrativa e disciplinar. Possuem uma entidade mantenedora denominada por 
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS CAPUCHINHAS - AIMCA, devidamente registrada no 
Cartório de Registro Civil das pessoas Jurídicas Pergentino Maia, sob n.º de ordem 36 do livro n.º 01 
às folhas 42 e 44, em 14 de maio de 1932, em Fortaleza - Ceará. O objetivo geral das ESCOLAS da 
Congregação está em: Proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 
potencialidades como elemento de autorrealização, preparação para o exercício da cidadania, 
oferecendo uma educação de qualidade que o ajude a prosseguir seus estudos, em conformidade com 
a LEI n.º 9394/96, de 20/12/1996 e demais dispositivos legais atinentes. (ASSOCIAÇÃO..., 1999, p. 6). 
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dos Seminários. Havia a Plantatio Ordinis, referente ao acolhimento e formação 

religiosa de eventuais candidatos nativos. Este era um problema já pensado por fr. 

Rinaldo de Paullo, quando das suas viagens a Milão, para esclarecer com seus 

Superiores, em 1898, a identidade da Missão. Em função disto, foi autorizada a 

abertura do Noviciado canônico. Portanto, a partir de 1901, a Sede de Noviciado 

passou a ser o Convento do Carmo e depois, também em Canindé - CE. Neste 

período, foi identificada a primeira vocação nativa: o engenheiro civil José Manoel 

Furtado Duarte, que após ordenação sacerdotal, no Convento do Carmo de Alcântara, 

recebeu o nome de Fr. Lourenço de Alcântara. Esta manifestação vocacional deu-se 

logo após o Massacre de Alto Alegre. Todo o tramite foi feito por Fr. João Pedro, 

iniciado em 1902, identificado na carta366 de Fr. João Pedro ao Ministro Geral (Roma), 

enviada em 25 de fevereiro de 1902, de Canindé-CE. Este ingresso à Ordem 

Capuchinha foi um ânimo para o grupo que estava abatido. Foi uma tomada de 

decisão particular, que desagradou os seus familiares, mas que se reverteu para 

grandes feitos no âmbito educacional do Sertão maranhense. 

Fr. Lourenço de Alcântara entrou em 1902 e foi o primeiro sacerdote ordenado 

em 1906. Mais tarde, com outras iniciativas de abertura de seminários pelo Norte e 

Nordeste do Brasil, a Missão do Maranhão assumia definitivamente a formação 

religiosa com estruturas próprias,367 mas que ainda precisariam de garantir a 

integralização de um currículo formativo com os estudos na Itália. 

Os documentos da Ordem Capuchinha, referentes à vida de Fr. João Pedro 

informam que Fr. Estevão (Caimi), seu amigo desde a infância, acompanhou-o 

animando-o nas fadigas. Os missionários trabalhavam muito, em condições quase que 

insuportáveis, pois “a fadiga, o clima, a solidão das viagens sem qualquer conforto, as 

intempéries, as peripécias de toda espécie enfraqueciam ou matavam os 

missionários” (NEMBRO, 1974). Pelas exaustivas viagens a cavalo no interior do 

Estado do Maranhão, em Fortaleza - CE e Canindé - CE, Fr. João Pedro adoeceu 

gravemente, vindo a falecer aos 45 anos de idade, em Fortaleza - CE, no dia 5 de 

dezembro de 1913, após 19 anos de vida missionária. Era um missionário admirável 

                                                           

366 Cf. Arquivo Geral dos Capuchinhos. Cartas – H 67- Maranhão, sez. III – Epistolae Provincialum 
1891-1925. 
367 Segundo Gianellini (1993, p. 84), havia, porém, notáveis dificuldades para implantar um regular 
currículo formativo. Por isso, a partir de 1910, foi tomada a decisão de enviar os candidatos clérigos à 
Itália para fazerem o Noviciado e completarem os estudos. Em 1921, o Fr. Marcelino de Cusano 
Milanino iniciou a primeira tentativa de construir um pequeno Seminário menor no convento de 
Fortaleza-CE.   
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pela sua coragem e dinamismo contido às ações missionárias, na perspectiva das 

tradições capuchinhas. 

Outros missionários entregaram-se aos trabalhos pastorais, 

incondicionalmente, igualmente, em muitos setores da saúde. Foi identificada, na 

documentação da Missão do Maranhão, a trajetória de três missionários que 

contraíram a hanseníase, desenvolvendo importantes e incansáveis atividades 

pastorais também em leprosários: Fr. Marcelino de Cusano, Fr. Daniel de Samarate e 

Fr. Ignácio da Ispra.  

   

3.5 NOVOS RUMOS, OUTRAS PERSPECTIVAS: por uma autonomia, como 

processo de reconstrução 

 

Após a morte de Fr. João Pedro, começou o processo de constituição da 

Prelazia (embrião de uma diocese) de Grajaú, cuja criação foi no dia 10 de fevereiro 

de 1922, pela Santa Sé, a pedido do bispo de São Luís do Maranhão. Prelazia que 

seria confiada à Província Capuchinha de Milão. 

Foto 22 - Capuchinho em Missões ambulantes, no interior do Maranhão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Fonte: Convento do Carmo. São Luís - MA. 
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Neste período de 1913 a 1922, a Missão foi obrigada a mudar a forma de 

apostolado. Com a Prelazia de Grajaú, a demanda pastoral aumentou, mas não tinha 

clero. Os missionários capuchinhos assumiram a colaboração com o clero diocesano 

na pregação e nas confissões; cuidavam das paróquias e dos seminários; dos 

colégios; das obras sociais; e da saúde. 

A práxis missionária passou a ser mais atenta à realidade da região. Sobre esta 

nova estruturação das ações dos missionários capuchinhos, Fr. Rogério Beltrami, em 

entrevista368 no Arquivo do Convento do Carmo, fez o seguinte relato, em 16 de 

outubro de 2014: “Depois, a minha geração, a terceira, da qual eu sou o único 

sobrevivente. Trabalhei no Piauí, Ceará, Maranhão e Pará. Só não trabalhei no 

Amazonas. Os capuchinhos lombardos se retiraram de Manaus em 1910, quando veio 

o Visitador, que se deu conta de que nem que a Província lombarda viesse toda pra 

cá, não teria dado conta. É uma região muito extensa. E com tantos compromissos, e 

o próprio fr. João Pedro, que foi o fundador das Capuchinhas, deslocou a Cúria de 

São Luís para Belém, porque era mais central, na extensão do Ceará para Manaus. 

Então, o Visitador sugeriu ao Padre Geral, que se retirassem. Aliás, quando foi pedido 

para assumir uma Prelazia no Maranhão, primeiro ofereceram lá o sul do Piauí, para 

melhor dividir as forças. E foi para o lado de Grajaú. E daqui da Cúria, saíram 26 não. 

E um deles dissera assim: - nós não temos frades para colocar em Barra do Corda, 

que é o Portal do Sertão, avalia Imperatriz, Carolina, Riachão, que é preciso um mês 

a cavalo para chegar lá. Mesmo assim, os Provinciais lá da Itália, que só viam a 

realidade nos mapas, diziam: - “bom, então, em vez de desalojar Canindé, desalojar 

do Pará”. Sem saber o que estavam dizendo. Então, nós saímos de Canindé 23, onde 

tem aquele trabalho justamente de escolas, etc.. etc.. E muita gente de lá é formada. 

Conseguimos segurar Pará – Belém, porque tinha a Colônia indígena de Santo 

Antônio do Prata. Como é que a gente mantém essa Colônia, se não temos um 

recurso? Belém nos pode à custa salvar a isto” (Entrevista 1). 

Fr. Rogério Beltrami relatou a situação da Missão, naquele momento, quando 

foram necessárias mudanças de planos de trabalhos, mais definidos, com revisão de 

                                                           

368 A Entrevista encontra-se na íntegra, no APÊNDICE B. Considero importante ser utilizada, pelo fato 
de que, apesar de não ter sido contemporâneo daquele momento, as suas pesquisas, a vivência e 
experiência no apostolado na região sertaneja do Maranhão trazem aqueles idos tempos no 
interdiscurso. 
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programas, tendo em vista a pouca, ou quase nenhuma experiência com a realidade 

brasileira pelos superiores de Milão. 

O objetivo era implantar a Ordem Capuchinha no Maranhão, olhando para os 

horizontes mais amplos, consolidando-se com as vocações locais; abrir os seminários; 

e implantar a Igreja católica no Sertão maranhense. Contudo, para a consolidação 

desses objetivos, o foco principal era a Aceitação da Prelazia de Grajaú. As figuras 

centrais são todos os Superiores Regulares à época: Fr. Estêvão de Sexto São João, 

Fr. Alfredo de Martinengo; Fr. Roberto de Castellanza e o Dom Helvécio Gomes de 

Oliveira, Bispo do Maranhão, fundador da Prelazia de Grajaú. 

Para legalizar a sua situação perante a legislação civil brasileira, a Missão teve 

de se organizar como sociedade com personalidade jurídica e sob o nome Associação 

Educadora Ítalo-Brasiliense.369 Os capuchinhos lombardos que dirigiram o santuário 

de Canindé, no Ceará, foram obrigados a deixá-lo para aceitarem a Prelazia de São 

José de Grajaú, criada em 1922 (MARQUES, 2008, p. 305). 

Como analisa Gianellini (1993, p. 78), “o interior do Maranhão aparecia 

concretamente o lugar onde poderia concentrar-se o novo esforço missionário. Trata-

se de uma das áreas mais abandonadas e quase sem estruturas de Igreja”. Além 

disso, havia muitas aldeias indígenas, mas que o trabalho exigia novas formas de 

evangelização. A autonomia e a liberdade de ações constituíam-se de prudência e 

entusiasmo, com vista a um novo propósito, apesar das dificuldades geradas pelas 

longas distâncias entre a sede da Missão e os lugares de assistência missionária. As 

tomadas de decisão exigiam muita reflexão dos missionários. À época, o Sertão 

maranhense potencializava as suas contradições. Estas convergiam em uma bacia 

hidrográfica, cuja fisiografia facilitava o acesso de ir e vir ao litoral, e acolhia a 

grandeza de diversos povos indígenas, fazendeiros de gado, populações muito pobres 

e uma religiosidade cristã, católica (sem assistência clerical). Isto justificava as 

investidas missionárias para outros rumos da Missão. 

Para efeito de representação espacial, os mapas (12 e 13) seguintes 

apresentam uma ideia sobre aquela ambiência das aldeias, a qual pode refletir uma 

                                                           

369 A Lei 173, de 10 de setembro de 1893 autoriza criar mantenedora. A Lei 656 de 17 de abril de 1914, 
concede isenção de impostos de transmissão de propriedade aos dois terrenos que Fr. Estêvão de 
Sexto adquiriu nos arrabaldes da Barra do Corda, para habitação e oficinas de menores desvalidos. 
Registro da ASSOCIAÇÃO EDUCADORA ÍTALO-BRASILEIRA, no ANEXO J. 
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disposição do território indígena da Prelazia, no contexto político, social e cultural do 

Sertão maranhense. 

Mapa 12  - Localização das aldeias indígenas na Prelazia de Grajaú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nembro (1955). 
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Mapa 13  - Localização do território da Prelazia de Grajaú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Nembro (1955) 
 

O território da Prelazia de Grajaú, ilustrado no mapa, indica a abrangência da 

zona norte-ocidental do Maranhão, com paróquias de Grajaú, Barra do Corda, 

Imperatriz, Carolina e Turiaçu. 
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Era a ambiência que se mostrava propícia para o projeto de uma prelazia 

maranhense, ressurgindo em um novo clima sobre Grajaú e abrangendo os territórios 

do norte e do sudoeste do Maranhão, localizado ente oceano Atlântico e o rio 

Tocantins. Em 7 de julho de 1922, o Definitório Provincial de Milão dava finalmente o 

seu consenso sobre a questão de os missionários deixarem o Ceará ou o Pará, 

reconhecendo a necessidade de pessoal na prelazia. Pouco depois, apresentava à 

Santa Sé Fr. Roberto de Castellanza, como administrador apostólico da Prelazia de 

Grajaú.370 

Muitas outras questões podem ser convocadas nos seus sentidos, naquilo que 

se tornou a Missão do Maranhão: no período da Missão (1893 a 1922), que se estende 

ao período prelazial até (1937); ao período da Custódia (1937 a 1970), quando a 

Missão foi constituída oficialmente “Custódia Provincial”, analogamente às outras 

circunscrições do Brasil, com duas diretrizes principais: na vida fraterna e na vida 

apostólica, levando a se estender geograficamente, com abertura de novas 

residências e as mais variadas formas de trabalho. Depois, de 1970 a 1999, por 

decreto do Capítulo Geral de 17 de junho de 1970, a Custódia Provincial do Maranhão 

foi elevada a Vice-Província lombarda. E, em 1999, a Vice-Província passou para 

Província autônoma, brasileira, com a colaboração dos últimos lombardos, que 

aderiram à nova constituição da Província, exceto o Fr. Rogério Beltrami, que continua 

vinculado à Província de Milão. 

Enfim, ao sair dos Arquivos Capuchinhos, a sensação é de que, no 

acontecimento da Missão do Maranhão, há múltiplos sentidos. Esta aventura 

missionária continua, nas suas convocações investigativas, apontando feitos e 

defeitos, próprios da condição humana, gerados ou não pela vontade de ação, com 

emoções, humores, temores, mas sobretudo com a liberdade de expressão 

missionária que cada capuchinho trazia em si. Cada um concretizou o mistério de sua 

vocação, do seu jeito, estilo humano, e concepções de autonomia e liberdade nas 

suas ações missionárias, embora esteja claro que as contingências foram decisivas. 

No mesmo passo, o acontecimento que ressurgiu no processo da pesquisa, como um 

sino a convocar sentidos, no nicho particular de construção de uma singularidade. 

 

 

                                                           

370 Documento que apresenta a formalidade do consenso do Definitório ao aceitar a prelazia. Cf. AGMC, 
H 67, Doc. Off., E, 21 VIII-XI, 22 I-II, 26, 27; APCL, 6, 1. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

                                  “O acontecimento não é um simples dado que            

basta coletar e comprovar sua realidade, é uma construção que 
remete ao conjunto do universo social como 
matriz da constituição simbólica do sentido”. 

                                                      François Dosse (2013, p. 12) 
 

A longa busca pelos documentos referentes à Missão do Maranhão (1894-

1922) nos Arquivos Capuchinhos para analisar os seus discursos encerra-se com a 

difícil tarefa de resumir e concluir sobre o que foi este acontecimento, como produto 

ou como processo, sem reduzi-lo a interpretações. Esse acontecimento constitui uma 

realidade, aqui definida por suas particularidades e um enredamento. A convocação 

de um sentido justificou a realização da pesquisa. Portanto, antes de avançar para as 

análises dos documentos, foi imprescindível atentar à complexidade de aspectos que 

definiram as saídas do labirinto de tantas informações. 

Neste sentido, duas trilhas foram definidas para a construção desta narrativa: 

pelo discurso e pelo acontecimento. Para o acesso ao discurso, algumas dificuldades 

sugiram no trajeto: condições físicas precárias de muitos documentos, 

descontinuidade nos escritos e necessidade de traduções. 

Apesar do volume documental, de muita informação, é notória a falta de registro 

das atividades de muitos missionários. Nos livros de Tombo dos vários lugares ou das 

comunidades missionárias, as crônicas são sumárias e falhas, o que dificulta a 

compreensão destas realidades. Não há detalhes sobre como os missionários se 

moviam diante das dificuldades, sobre os métodos que usaram, sua validade, os 

acertos e desacertos. As notícias são muito gerais. Entretanto, as conjecturas sobre 

esta Missão, durante a pesquisa, através das conversas com frades idosos, com os 

quais tive a oportunidade de dividir os espaços dos Arquivos e dos conventos, 

serviram para puxar um fio de compreensão do que foi este acontecimento, e em que 

medida este ainda influencia como referência para os capuchinhos do Maranhão, 

Pará, Ceará, Amapá e Amazonas. 

Segui a busca dos materiais possíveis para a construção de uma narrativa. 

Diante do volume de documentos, escritos em 90% na língua italiana e em latim, as 

primeiras dificuldades foram as traduções. Contudo, logo encontrei muitos 

documentos traduzidos, pelos próprios italianos, o que facilitou a compreensão, pelo 

fato de se traduzirem para os brasileiros, na sua cultura europeia. Isto foi muito válido, 
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pois, em se tratando da língua, há uma estrutura, mas há “o chão e o tempo, contextos 

de herança que está guardada, escondida, mas que, mesmo assim, existe, desde que 

nos desafiemos a encontrar” (ALMEIDA, 2017, p. 22). Nos Arquivos Capuchinhos, o 

acesso aos documentos também passou por este desafio, quando encontradas as 

suas traduções e interpretações à luz da cultura estrangeira. 

A princípio, neguei toda visão que me pareceu redutora sobre a análise dos 

documentos para a construção da narrativa, algo que não dependia de um recontar 

o acontecido, mas de encontrar uma novidade naquelas leituras. 

Compreendi que as determinações do discurso histórico das fontes poderiam 

me levar ao encontro de um sentido, mas os indícios deste último, dependendo da 

análise, não garantiriam a sua manifestação, que só sinalizavam de forma imprecisa, 

apesar de estar na materialidade linguística dos documentos. Empreender na análise 

interpretativa das fontes colocaria o risco de permanecer nela. Era uma preocupação. 

Pela dificuldade de encontrar os indícios de acontecimentos apenas na 

materialidade linguística daqueles documentos, tive que percorrer um longo caminho: 

pelas trilhas do discurso. Talvez pela minha formação em Pedagogia, o âmbito 

pedagógico tivesse sido minha primeira direção. Eu procurava uma história-contada, 

exemplar, em uma memória mitológica que explicasse o acontecimento. Isso, de certa 

forma, limitava as possibilidades de ver a fonte como apenas um iceberg para produzir 

as impressões de um sentido do acontecimento, pois, nas fontes e por trás delas, há 

indícios de outros acontecimentos, de dimensões temporais e espaciais, de ideologias 

incorporadas. Mas, no âmbito desta visão sistêmica, a análise ficou muitas vezes 

perdida nas descrições formais dos documentos e permanecia envolvida na ideia de 

regularidade à sequência lógica de ocorrências, que se pensava ter encontrado e 

distorcia os traços da exterioridade (o real da história). 

Ainda assim, não foi tão seguro concluir este relato, nem a pesquisa sobre a 

Missão do Maranhão (1894-1922). Ao tempo que me preparava para construir esta 

narrativa, analisava os discursos dos documentos e dos textos produzidos pelos frades 

arquivistas-historiadores, confrontando-os com a historiografia maranhense, com 

trabalhos acadêmicos e com outros documentos produzidos pelas autoridades civis e 

eclesiásticas. A investigação configurou-se como um laboratório. A análise ampliava-

se na perspectiva de encontrar um ponto de vista, que se tornou mais claro, a partir 

da surpresa de uma fonte que abriu as saídas do labirinto. 
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Para acessar o acontecimento da Missão do Maranhão, busquei 

metaforicamente utilizar uma rede de pesca, observando nos fios, nós e vagas dos 

discursos desta surpresa o complexo de uma missão improvisada, inaugurada e 

legitimada com autonomia e liberdade de ação dos missionários. Em função disto, tive 

que descolar o discurso das fontes; as circunstâncias históricas dos documentos; as 

trajetórias dos sujeitos da história e dos contextos; os interesses das ações; o cronista 

da história, para encontrar o espaço das experiências concretas, movidas pelas 

vontades individuais e institucionais; o locutor do enunciador, para encontrar o espaço 

do pesquisador. Tudo isto dependeu de escolhas singulares, que me levaram a negar 

as certezas veiculadas pelas fontes documentais oficiais. Portanto, surgiram muitas 

dúvidas, que se manifestaram em incertezas, no momento em que as palavras 

faltaram, mas abriram para a escolha e mais possibilidades entre alternativas. Esse 

foi o processo de tentar acordar palavras adormecidas371 nos documentos dos 

Arquivos Capuchinhos, com atenção à descontinuidade dos documentos e das suas 

narrativas. 

Foi necessário analisar as condições de produção das fontes sobre a Missão 

do Maranhão. Estava claro, desde o início, de que haveria uma pesquisa sobre um 

acontecimento, e que a sua acessibilidade estaria no discurso produzido por seus 

atores, nas suas particularidades, ou seja, nas mediações entre a singularidade e a 

universalidade. Em função disto, procurei desenterrá-lo da sua arqueologia e do 

contexto missionário da época. Mas, ao retirá-lo do seu repouso sepulcral, este se 

manifestou supreendentemente como uma novidade. Não era aquele que ouvira dizer. 

Não era um dado, mas uma construção. 

Os esforços estiveram voltados para a impressão de um sentido. Mas, apesar 

do acesso à memória que me objetivei analisar – arquivos capuchinhos – reconheço 

que os desvios e atalhos não me ofereceram elementos para a investigação, 

entretanto, foram muito importantes para descobrir aquele que seria. E só cheguei a 

inferir que não estava pesquisando uma história-lenda, que pudesse se manifestar na 

materialidade linguística dos documentos, quando organizei as possibilidades de 

analisar a memória negando o que me desviaria, com certeza, da análise das marcas 

discursivas de sua constituição. Pela forma e condições físicas das fontes, o lugar mais 

                                                           

371 Expressão utilizada por Fr. Rogério Beltrami, no seu Livro: “Acordando palavras adormecidas”. 
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longe que fosse não me levaria à construção de uma narrativa, mas sim a uma visão 

estruturalista que reduziria produção à categoria transcrição. 

Desse legado, busquei um sentido e os seus desdobramentos efetivos nas 

ações missionárias capuchinhas, no Maranhão dos finais do século XIX e início do 

século XX. Procurei captar a sutileza das questões geradoras desta tese, com um fio 

de sentido do que foi o acontecimento da Missão do Maranhão, do ponto de vista da 

plena autonomia e liberdade de ações dos missionários, e em que proporção este 

aspecto repercutiu nos destinos da referida Missão, e se impôs no imprevisto e no 

inesperado. Descobri que a superação e a imposição diante do imprevisto e do 

inesperado fortaleceram ideologicamente a Missão. A novidade desdobrou-se em 

outro olhar sobre o acontecimento. 

Teci os argumentos em torno da imprevisão e do acontecimento, como 

processo ou como produto, a partir dos contextos, fundamentos, instituições, sujeitos, 

razões. Estes foram os aspectos que definiram o enredamento da Missão do 

Maranhão, com vista à novidade e à sua repercussão social e cultural. 

As marcas discursivas referentes aos eixos temáticos acerca dos interesses da 

Igreja Católica; dos interesses da Ordem Capuchinha; e dos interesses particulares 

dos missionários, não foram ressaltadas. Estes eixos serviram apenas de orientação 

na construção dos argumentos. Arrisquei não sugerir para não remeter a leitura para 

uma confusão entre o esperado e o que aconteceria de fato, como missão. Entretanto, 

estas marcas discursivas apontam o aspecto plítico da Missão do Maranhão, 

referentes à organização de uma instituição no estabelecimento de um lugar social, a 

partir de ações coletivas dos missionários. 

Na saída do labirinto dos Arquivos Capuchinhos, é possível ressaltar alguns 

pontos sobre a história da Missão do Maranhão. Na referida história, houve vários 

acontecimentos: o Estado brasileiro continuava investindo na política colonizadora; a 

Igreja Católica buscava ampliar a sua territirialidade no Norte do Brasil; a Província 

capuchinha de Milão valeu-se de estratégias políticas para garantir um campo 

missionário, no Maranhão; os capuchinhos lombardos impuseram as suas vontades, 

quando chegaram a Pernambuco; tiveram de se adaptar às demandas do campo 

missionário escolhido, no Maranhão; lutaram pela estabilidade, com a ilusão de 

autonomia e liberdade de ação, nas missões populares, na missão indígena; na 

aquisição das residências (fraternidades capuchinhas); no enfrentamento da situação 



267 

 

caótica do massacre de Alto Alegre; na reestruturação da Missão, pós-massacre; e na 

reconfiguração de suas ações, com outros objetivos. 

O ponto crucial da Missão foi o massacre de Alto Alegre, porque causou um 

impacto muito forte, pelo número de vítimas na localidade de Barra do Corda. Foi um 

momento de grande pavor e consternação, e de muitos posicionamentos da sociedade 

maranhense, contra e a favor dos missionários, e que repercutiu de forma negativa, 

até hoje, na historiografia. Mas, o fio condutor da Missão foi o entusiasmo missionário, 

com uma “consciência” de autonomia e liberdade de ação. 

Porém, a história da Missão do Maranhão, relatada nos discursos da Ordem 

Capuchinha e dos seus missionários, não é a história do Estado maranhense, a 

história dos indígenas do Sertão, a história da religiosidade popular sertaneja e 

litorânea maranhense. Apesar da alusão feita ao Maranhão como espaço profícuo 

para a cristianização das inúmeras aldeias indígenas, às margens dos rios Corda, 

Mearim e Grajaú, falta a história do Estado, nos seus aspectos socioculturais e 

políticos. Neste passo, falta a história dos indígenas, a história do povo maranhense. 

Os indígenas eram vistos como sujeitos passivos de serem civilizados na religião 

cristã, e o povo maranhense, condicionado à assistência espiritual, ao tempo que era 

provedor das atividades missionárias dos capuchinhos. 

Este foi o sentido percebido nos discursos produzidos pelos missionários 

capuchinhos: um olhar de cima sobre o chão da história do Maranhão e dos povos 

que ali construíram as suas próprias histórias. Uma visão redentora, necessária à 

época, uma vez que fora justificada pelo Estado brasileiro e pela Igreja Católica. 

Contudo, é uma sinalização ao que está submerso historicamente. Uma sinalização 

que subjaz a toda a questão política da colonização que faz ver por este sinal a religião 

enquanto processo de dominação. Percurso em que a Igreja constrói fundamentos 

inquestionáveis para as estratégias missionárias, através dos dogmas. 

No acontecimento da referida Missão está a história da Igreja Católica, a 

história da Ordem Capuchinha, a história da Província capuchinha de Milão. Por outro 

lado, está a história particular dos frades, que se espraiavam fora da circunscrição dos 

territórios confiados à Província lombarda, impelidos pelo fervor apostólico. Estes 

missionários capuchinhos acreditavam que faziam a própria história, “mas ela correu 

inadvertidamente à sua revelia, seguindo a famosa ideia dos possíveis ardis da 

Razão” (DOSSE, 2013, p. 25). 
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Contudo, o acontecimento ressurge, nesta oportunidade investigativa, 

convocando a atualidade do pensamento sobre uma missão, com outro conceito, bem 

como o de ser missionário. Mas, se rende à realidade da personalidade humana, que 

permanece condicionada aos ímpetos e idiossincrasias, enquanto veículos das ações. 

Neste sentido, Fr. Rogério Beltrami conclui que: “- aí você aprende a lidar com muita 

paciência, a frear os ímpetos, os surtos, assim, e com paciência a gente vence tudo. 

Essa paciência vai depender do caráter de cada qual com o seu temperamento. E 

agora acontece que na Regra São Francisco diz como deve ser o comportamento. É 

tudo tão bonito, mas, sobre o ímpeto individual, muitos fazem a seu querer as 

atividades da missão. São todas essas coisas!” (Entrevista 1). 

Fr. Rogério Beltrami declara que, apesar dos tempos, das novas concepções, 

e de uma Regra institucional, as ações individuais são movidas pelos ímpetos, 

humores e vontades de cada um. Todos querem ser autônomos e livres nos seus 

afazeres missionários. Mas, à época de 1894 a 1922, essas ações estavam 

intimamente ligadas à expressão do desejo ou da esperança de a Igreja Católica 

expandir a sua territorialidade; de a Província de Milão reestruturar os seus conventos; 

e de os missionários realizarem o sonho de serem enviados a outros continentes para 

cumprir com o projeto de cristianizar todas as gentes, ainda que corressem sérios 

perigos. Portanto, questiona-se: – até que ponto essa Missão teve êxito? 

A pergunta talvez feita na época poderia ter como resposta: – sim, muito 

exitosa! Mas hoje, passados mais de cem anos, algumas coisas já se tornaram mais 

claras. Os acontecimentos da Missão foram evoluindo para imprevistos, que surgiam 

com as demandas. Por outro lado, começaram a surgir as ideias de fixação de um 

território da Ordem Capuchinha, no Sertão maranhense, ampliado a outros Estados 

do Norte e Nordeste. No caminho da utopia de ações autônomas e livres tornaram-se 

realidade muitas intenções missionárias no âmbito educacional, da saúde e da 

assistência social. Foram ganhos indiretos da sociedade depois da implantação da 

Ordem Capuchinha, no Maranhão. Portanto, é verdadeiro afirmar que o Maranhão 

também faz parte da história da Ordem Capuchinha, mais particularmente da 

Província de São Carlos, em Lombardia. Da Missão do Maranhão foi possível o envio 

de muitos recursos financeiros para a Província de Milão. Isto, provavelmente facilitou 

alguns investimentos, que retornavam algumas vezes para resolverem pendências da 

referida Missão. 
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Vale dizer que, todos estes pontos encontrados nos discursos sobre a Missão 

do Maranhão, para esta tese, não encontraram aproximação na historiografia 

referente, uma vez que trata mais restritamente, sobre o Massacre de Alto Alegre. 

Porém, é possível a convocação de outros sentidos das consequências deste 

acontecimento, para além dos referentes a práticas colonizadoras, mas, sobretudo, às 

formas de organização institucional, às políticas internas missionárias, aos métodos 

civilizatórios e às convicções individuais, para as suas ações. 

Na linha do tempo da Missão do Maranhão, há várias possibilidades de 

convocação de sentidos: 24 de abril de 1892, o primeiro grupo de capuchinhos 

missionários lombardos chegou a Recife; 16 de agosto de 1893, Fr. Carlos de S. 

Martino Olearo chegou a São Luís do Maranhão; 12 de maio de 1894, Decreto de 

inauguração da Missão do Maranhão; 17 de julho de 1894, a Missão do Maranhão 

tornou-se autônoma e independente de Pernambuco; 10 de outubro de 1894, o 

Convento do Carmo, em São Luís torna-se sede da Missão; 2 de maio de 1895, abriu-

se o Convento de Barra do Corda. Fundação do internato para os filhos de índios; 1.º 

de junho de 1896, fundação da Colônia indígena São José da Providência, em Alto 

Alegre. Abriu-se o internato para as filhas dos índios; 29 de setembro de 1898, 

fundação da Colônia indígena de Santo Antônio do Prata, no Pará; 4 de outubro de 

1898, os frades entraram em Canindé, no Estado do Ceará; 30 de novembro de 1900, 

os frades assumiram a capelania do Hospital da Ordem Terceira, em Belém: primeiro 

passo para uma permanência estável na Capital do Pará; 13 de março de 1901, 

Massacre de Alto Alegre: morte dos missionários e missionárias e destruição da 

Colônia; 3 de julho de 1901, os frades iniciaram a presença no Convento do Sagrado 

Coração, em Fortaleza - CE; 18 de dezembro de 1904, Vestição do hábito das 5 

Madres Fundadoras das Irmãs Missionárias Capuchinhas; em 1906 houve a primeira 

ordenação capuchinha do maranhense Fr. Lourenço de Alcântara; em 02 de agosto 

de 1906, os frades estabeleceram-se em Manaus - AM; 10 de fevereiro de 1922,  

criação da Prelazia de Grajaú. 

Portanto, o acontecimento da Missão pode ser buscado quantas vezes sejam 

oportunas as convocações de sentido. Nesta tese, a narrativa construiu-se de outro 

sentido do acontecimento da Missão do Maranhão (1894 a 1922), para além de uma 

presença e de um desastre, abrindo-se à crítica, com a convicção de que, 

parafraseando padre Antônio Vieira, “todas as estrelas estão por sua própria ordem. 

[...]. Uma ordem que faz influência”. Uma influência na história da Ordem Capuchinha, 
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na história da Província de Milão e na criação da Província capuchinha de Nossa 

Senhora do Carmo, circunscrita pelos conventos do Maranhão, Pará, Amapá e Cuba. 

É igualmente uma influência na história religiosa do Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, 

Amapá e Amazonas. Enfim, um acontecimento buscado nas limitações de suas fontes 

históricas, mas que continua influenciando outras histórias no âmbito da educação, da 

saúde e das obras sociais. 

Portanto, que desta tese possam emergir outras convocações de sentido, de 

mais um acontecimento no acontecimento que o contém.  

 

Foto 23 – Painel em mármore com a lembrança dos missionários capuchinhos 
lombardos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fonte: Galeria do Convento do Carmo – Museu dos Capuchinhos. 
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APÊNDICE A – QUADRO DO GOVERNO DA OFMCap e COMPETÊNCIAS 
 
GOVERNO DA ORDEM DOS FRADES MENORES CAPUCHINHOS – 

OFMCap / Competências (CC) 
 

Ministro Geral (Minister - de 
origem latina, cujo significado é 
SERVO). 

É quem deve servir a toda a OFMCap., 12,1; assume a 
autoridade sobre toda a Ordem e sobre todos os frades, 
125, 2; remissão da pena da privação de voz, 296; seus 
privilégios e isenções, 308; onde pode gozá-los, 315; sua 
precedência, 318, § 1); sua presidência, 325, § 1.  

 
 
 
 
                 Definitório Geral 

Conselho consultivo e deliberativo, mas que não 
delibera sobre tudo. Há questões outras que não são 
definidas pelo Definitório. (Cuida das Províncias e 
Custódias). É necessário o seu consentimento para: admitir 
ao noviciado professos de outras ordens, 8; a designação 
do convento de noviciados, 14; reabilitar os agregados a 
outra província, 47; reabilitar exclaustrados e 
secularizados, 48; erigir nova residência, 98; deixar uma 
residência, 99; edificar fora das normas prescritas, 106; 
ampliar uma residência, 111; tratar de negócios com a 
Santa Sé, 166; eleger o Procurador geral ou Vice 
procurador fora do Capítulo, 171; instituir o Postulador 
geral, 175; nomear os Oficiais da Cúria generalícia, 176; 
pedir à S. Sé um Cardeal Protetor, 243. 

Ministro Provincial É quem deve servir a cada Província e Vice-Província. Tem 
poder ordinário na sua província 122, 1; aprova estatutos 
ou normas particulares para cada fraternidade ou casa OG 
12/3; trata dos candidatos à Ordem, 7; da demissão dos 
noviços, 22; difere profissões solenes, 24; trata da 
aprovação dos confessores, 123, 126. 234; dos 
pregadores, 202, 203; administra a visita canônica, 218. 

Definitório provincial Conselho consultivo e deliberativo, mas que não 
delibera sobre tudo. Há questões outras que não são 
definidas pelo Definitório. Admite candidatos no noviciado, 
14; nomeia o Mestre dos Noviços, 16; nomeia o Definidor 
provincial, 153; enviar estudantes ao Colégio Internacional 
de Roma, 201. 

Procurador Geral Figura jurídica que representa a OFMCap junto a Santa 
Sé. (Ofício na Cúria). Administra os bens da Ordem, 112; 
tem privilégios e isenções, 309, 1 

Secretário Geral das Missões Mantém os contatos com as Missões e, geralmente, era 
um ex missionário. Sua procedência, 320; seu título, 328,2 

Vigário Imediato do Superior do convento. Sustenta a 
autoridade do Guardião do convento, na sua ausência, 
235; é um cargo transitório, 238; 

 
SIGLAS 

CC = Constituições dos frades menores Capuchinhos 
OG = Ordenações dos capítulos Gerais da Ordem 

REFERÊNCIAS CONSTITUIÇÕES CAPUCHINHAS E 
ORDENAÇÕES DOS CAPÍTULOS GERAIS. Roma: 
Cúria Geral dos Capuchinhos, 1935. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM FR. ROGÉRIO BELTRAMI DE MILÃO 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM FR. ROGÉRIO BELTRAMI DE MILÃO (cont.) 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM FR. ROGÉRIO BELTRAMI DE MILÃO (cont.) 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM FR. ROGÉRIO BELTRAMI DE MILÃO (cont.) 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM FR. ROGÉRIO BELTRAMI DE MILÃO (final) 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM IR. UTÍLIA MARIA AVIZ CASTILHO 
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ANEXO A – CARTA DO PREFEITO APOSTÓLICO DE PERNAMBUCO, FR. GAETANO  
DE MESSINA, AO MINISTRO PROVINCIAL DE MILÃO 

 ........................................................................................................................... 

 

 Deixamos imaginar à V. Paternidade muito reverenda a tristíssima impressão 
que produziu em nós e nos antigos missionários desta Prefeitura a carta da missiva, 
com a qual a vossa Paternidade muito reverenda e seus Definitório responderam a 
nossa demonstração de 17 de junho p.p. sobre a conduta absoluta e independente de 
Fr. Carlos em relação ao Maranhão. 

Acaso Julga V.P. M.R. e seu Definitório, em plena regra e justo o motivo sobre 
o qual  apoia o sobredito  missionário sua maneira de proceder? 
 Poderia sem dúvida, se a coisa fosse realmente se tivesse passado como o Sr. 
diz. Porém  a acenda carta de V. P. M.R. funda-se sobre um falso pressuposto; pois 
consultando nosso Superior de Roma sobre o assunto, e em força de instruções 
anteriores, foi-nos respondido, por meio do Secretário Geral das Missões, que tenso 
sido consultado pelo mencionado Fr. Carlos  se a fundação de uma Missão no 
Maranhão fosse contrária ao Decreto relativo ao Amazonas, declarou que  não haveria 
problema à atuação do novo projeto, mas que ( neste caso)  tinha que se entender 
também com o Comissário e o Internúncio. 

Está claro, portanto que longe de estar Fr. Carlos autorizado a abrir por sua 
própria conta negociações com o Bispo do Maranhão, se lhe impunha não somente 
de ter entendimento com o Prefeito, mas outorgam com o Comissário e com o 
Internúncio. Portanto como pode o Sr. e seu Definitório achar justo e em plena regra 
a maneira de proceder de Fr. Carlos? 
 As seguintes frases extraídas da mencionada carta do Secretário [ das Missões] 
confirmam até à evidência nossa tese: “Recomendo-lhe, portanto, como já lhe 
escrevi ultimamente, levar ao conhecimento de Fr. Carlos que lhe deixe a V. 
Paternidade a ingerência de tais negociações, e quanto a isto não faça nada sem 
seu consentimento. ” 

Portanto aquela suposição é falsa e nula. Mas isto não é tudo. Lê-se no 
Capitulado nº 4 “ Logo que os primeiros missionários terão apreendido a língua, e 
conhecidas as necessidades da Missão e a cultura dos indígenas, serão 
desvinculados de qualquer dependência dos missionários que já se encontram na 
Prefeitura de Pernambuco. ” Portanto não habilitado ainda no conhecimento da língua, 
no conhecimento das necessidades da Missão e da cultura dos indígenas, e nem 
sequer desvinculado de toda dependência do Prefeito, Fr. Carlos não procedeu em 
plena regra, não agiu bem, pelo contrário foi um erro o ter agido e feito 
independentemente. 

Solapada a base, cai por si mesmo o edifício daquelas fortes e cruas bordadas 
e censura e injúrias e expressões e mais ainda ameaças que V. Paternidade e seu 
Definitório nos assacaram injustamente, e que, em consciência acreditamos de não 
ter merecido. Mas seja tudo isto pelo amor de deus! Pela mercê de Deus temos 
sempre, até o presente momento desfrutado da boa opinião e de toda a confiança dos 
Superiores Maiores, até mesmo de certa forma junto de si, por sua gentileza, que por 
mais de uma vez nos dispensou com palavras honrosas e delicadas. Ora! É por acaso 
esta a altíssima consideração e estima, que o Sr. diz de ter em relação à nossa  
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humilde pessoa? Não lhe parece esta, pelo contrário, uma picante ironia? Mas seja 
também isto pelo amor de Deus – Não duvidamos aqui das exímias virtudes e ciência 
e méritos de Fr. Carlos, e da consideração que o Sr. tem em relação a ele, com toda 
razão, fundada nessa Província e nos cargos que nela ocupou.  

Mas atente bem o Sr. que aqui se trata de dotes particulares e méritos pessoas 
........................................................................................................................................
........... Prefeitura de Pernambuco, teremos sempre a plena, inteira autoridade sobre 
a mesma. 

A responsabilidade de seu bom andamento diante de Deus, da Igreja e dos 
Superiores, nós a teremos e com pleno direito iremos exercitá-la e não poderemos 
permitir que um membro qualquer que seja da Prefeitura, qualquer que seja seus 
méritos, queira se ingerir em negócios que dependem exclusivamente do Prefeito, 
sem o pleno consentimento do mesmo. 

À Província de São Carlos foi confiada esta Prefeitura, mas até o presente 
momento não lhe foi ainda nomeado um Prefeito próprio; portanto o Prefeito da Missão 
de Pernambuco somo nós, e nós compete a autoridade e o exercício dela, livre 
absolutamente de qualquer entrave. E quando a Roma aprouver declarar cessada 
esta autoridade, não haveremos de hesitar um instante em nos colocar no último lugar 
entre nossos irmãos. 
 Mas tem mais. Vossa paternidade apresenta-nos hoje um Capitulado; mas 
pode acreditar que esta é a primeira vez que nós o vemos e lemos!! Eis-nos de 
maneira sobeja, portanto diante de um fato sério, grave e que denuncia de maneira 
sobeja a pouca boa fé dessa Província para conosco. 

E por que não nos foi comunicado desde sua compilação e aprovação? Como 
poderíamos regular nossas relações conforme ao instrumento em causa, se nem o 
conhecíamos? Coisa singular! 
 Deste bendito Capitulado jamais se nos fez menção oficial, agora é que se nos 
mostra uma cópia, justamente agora…. Depois de quase dois longos anos!!! 

Entretanto Roma, na hora de aprovar, ordena e comanda que” Não somente 

o atual superior da Colônia Isabel, mas também o Prefeito de Pernambuco, 
deverá ter entendimento com o Provincial de São Carlos... para o bom 
encaminhamento de seus missionários e da Missão”. Ordena ainda e comanda 
na mesma aprovação de escrito em questão “Os atuais missionários por todo o 
tempo que permanecerem na Missão, estarão encordoarmos a esta Província”.  
Mas como se entender quanto ao bom andamento dos novos missionários, se a norma 
e estatutos destinados e aprovados AD HOC, nos foram mantidos escondidos até hoje 
pela própria Província, à qual eram todos inconscientemente incorporados? 
 Como se pode entender esta Missão, esta incorporação de todos nós à 
Província de São Carlos, se esta faz leis, consegue a suprema aprovação delas para 
o bom andamento dos novos missionários e é ela própria a primeira que as transgrede 
com imensa contradição? 

A transgredi-las, dizemos, pois é uma flagrante transgressão, repetimos, 
porque tal é a vontade a observância de uma lei qualquer, mas que jamais nos foi 
notificada. Por que isto? 
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Que diria Vossa paternidade se nos queixando, lamentando-nos, com razão, 
chegássemos à conclusão que:  isto foi feito ardilosamente?. Mas não, pois nós 
temos um concito por demais grande desta venerável Província para afirmar que 
talvez não tenha sido um religioso estratagema, ou um verdadeiro golpe de Estado 
contra nós. 

Por fim, o Sr. com seu Definitório diz “cessará de vez este governos de 
suspeitas e inquisições” e não haverá necessidade de elevar altas nossas justa (?) 
querelas (mil graças seja dadas por tão amáveis e gentis expressões) e “ nem sequer 
chegar a desagradáveis passos” !! Ohi! Ohi! Tantaene animis coelestibus irae?!  
Reverendíssimo Padre não carece se exasperar tanto assim!  Aquiete-se, tranquilize 
seu nobre ânimo religioso. Não chegará........................................................................ 
Pelo contrário nós desejamos ardentemente o azeite da Santa caridade e misericórdia. 

Não! Não tenha medo que de nossa parte, por nossa culpa, não chegaremos a 
tanto. Nós entregamos nossa causa nas mãos de Deus e em seguida, naquelas de 
nossos Superiores, os quais haverão de decidir conforme justiça e a maior glória do 
próprio Deus; nós haveremos de curvar humildes e reverentes nossa fronte às sábias 
decisões, e assim a indignação de Vossa paternidade e seu Definitório se acalmará. 
 Nosso humilde governo jamais foi de inquisição nem de suspeitas. Se o Sr. 
quiser saber da verdade, foi o próprio Fr. Carlos que com meias palavras, revelou o 
conteúdo da carta, por ele declarada coletiva, dirigida ao respectivo Provincial; assim 
como a explicação do sucessivo telegrama, cuja notícia não podia deixar de causa 
uma série de impressões. 
 Como Superior achei que tinha o dever de investigar a realidade e a causa, na 
certeza que um Superior não pode cumprir regularmente sua Missão no meio da 
desconfiança e manejos de certos súditos.  Um telegrama da América para a Itália, é 
coisa rara nestes lugares, e muito mais entre pobres capuchinhos, causa suspeita que 
sempre haja algo: havia, portanto, uma qualquer explicação; procurá-la por parte 
nossa, acaso teria isto constituído um governo de polícia e inquisição? 
 Sim de polícia, se o Sr. assim quer, mas de polícia religiosa, necessária, justa 
e conforme à caridade e manutenção da boa ordem. E a inquisição de um fato singular, 
que por sua gravidade excede a esfera dos fatos ordinários, não é por certo, como o 
Sr. afirma “interceptar, vigiar e pôr obstáculo a seus filhos de ter plena liberdade 
de escrever quanto, quando e como lhes aprouver a seu próprio Padre? A viva 
correspondência mantida pelo pranteado Fr. Vito, de Fr. Carlos e dos demais confirma-
o de maneira sobeja.  Entretanto, Vossa paternidade e seu Definitório desaprova por 
completo nossa conduta! Paciência! Seja também isto pelo amor de Deus! Resta-nos 
o testemunho da boa consciência e o último que por ele fazemos. 

Quanto ás ordens imperiosas que o Sr. nos dá, ameaçando-nos “ de chegar a 
desagradáveis passos” estaremos prontos a dá-los, logo que eles tenham conseguido 
a devida sanção do Superior Moderador da nossa Ordem. 

Por fim, quanto a introduzir aqui usos, calendário e disciplina regular dos 
Religiosos Lombardos, permita-nos dizer a V. Paternidade que não os  conhecemos, 
e não sabemos pela verdade se os usos e a disciplina regular lombarda  sejam mais  
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ou menos perfeitos daqueles das demais Províncias e da ordem inteira;  e se será  
possível observar melhor de outra, segundo os lugares tempos e países quentes em 
que vivemos. 

Aqui, além da Comunidade perfeita observa-se adamussim o Estatutum pro 
Missionibus. Quanto ao Calendário, fique sabendo V. Paternidade que nós 
missionários anciãos fomos enviados em virtude e um Decreto da S.C. de Propaganda 
Fide e pela Obediência dos Superiores, os quais deram-nos o Calendário por 40 anos 
do Hartmann e dele nos servimos com exclusividade. 

V. Paternidade pode acreditar que estas nossas expressões nos são ditadas 
não por animosidade, mas sim pela íntima convicção que temos de ter operado com 
justa razão e militado no campo da pura verdade. 
........................................................................................................................................
................. campo de nossos abundantes suores   de mais de 20 anos; mas não o 
quiséramos jamais ceder com vergonha, se não pela honra do hábito santo que 
envergamos e pela pessoal reputação, sempre ótima, graças a Deus, diante de Deus 
e dos homens. 

Cederemos, sim, de boa vontade e por obediência, da mesma forma como a 
aceitamos, querendo sempre viver unidos e estreitados pelos sagrados vínculos da 
caridade de Jesus Cristo e do Pai comum São Francisco. 
 Nesta união e recomendando-nos às fervorosas orações de V. Paternidade e 
de todos seus súditos e nossos coirmãos religiosos, com plenitude de estima e 
veneração confirmamo-nos. D. V. P. M. R.  um servo 

    Em Jesus Cristo  Fr. Caetano de Messina  

       Prefeito Apostólico 
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CONVENTO SAO TIAGO, EM SAO LUÍS-MA (VERSO) 
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ANEXO D – DECRETO DA MISSÃO DE PERNAMBUCO E DA AMAZONA 
ENTREGUE À PROVÍNCIA DE SÃO CARLOS (ANALECTA ORDINIS MINORUM 
CAPUCCINORUM. VOL. VIII (1892) 112, 114-115). 
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ANEXO D – TRADUÇÃO DO DECRETO DA MISSÃO DE PERNAMBUCO E DA 
AMAZONAS ENTREGUE À PROVÍNCIA DE SÃO CARLOS (ANALECTA ORDINIS 
MINORUM CAPUCCINORUM. VOL. VIII (1892) 112, 114-115) 
 

Para a missão de Pernambuco e da Amazonas entregue à Província de São Carlos 

Frei Bruno de Vinci, Procurador e Comissário Geral da Ordem dos F.M. Capuchinhos, 
humildemente beijando o Pé de tua Santidade, expõe que o Definitório Geral da 
Ordem entregou à Província de São Carlos ou de Milão a antiga Prefeitura de 
Pernambuco no Brasil e a ser formada Missão entre os índios do rio Amazonas. Por 
isso para que tudo proceda segundo a lei humildemente pede para que tua Santidade 
se digne: 1) Ratificar e bendizer a dita comissão dita feita à Província de São Carlos; 
2) estabelecer que também nesta predita Missão se observe a Constituição “Romanos 
Pontífices” e o Estatuto para as missões Capuchinhas aprovado pela Sagrada 
Congregação de Propaganda Fide; 3) conceder ao Ministro da mesma Província que 
possa comunicar aos Religiosos que pedissem as seguintes faculdades, os quais aqui 
e no futuro fossem mandados em Missão. 

(Segue a série das doze faculdades) 

1. De comer durante as viagens ou por motivos de saúde carne, ovos e laticínios 
prescrito em dia de jejum pela Igreja e a própria Regra e também de ser 
dispensados da observância do jejum por motivos de saúde; 

2. De rezar quinze dezenas do Rosário de N. Senhora durante as viagens ou por 
outra causa em vez de rezar o divino Ofício; 

3. De celebrar em viagens marítimas sobre um altar portátil, salvo o que deve ser 
observado; 

4. De celebrar igualmente a Missa também em terra sobre um altar portátil, salvo 
o que deve ser observado;  

5. De celebrar a Missa ou uma hora antes do amanhecer ou uma outra depois do 
almoço, por causa legitima; 

6. O indulto pessoal perpétuo de ter durante a semana o Altar privilegiado, salvo 
o que deve ser observado; 

7. De benzer fora de Roma Terços, Rosários, Cruzes e medalhas sagradas e 
poder aplicar a estas a Indulgência, também de santa Brígida. Assim benzer e 
impor escapulários de todas as piedosas congregações e fraternidades 
aprovadas pela Santa Sé com as indulgências; 

8. De dar a benção com a indulgência, plenária antes de morrer; 
9. De usar roupas e sapatos diferentes, se for necessário; 
10. De andar a cavalo ou com outro meio, se for necessário; 
11. De receber, usar e gastar pelas suas urgentes necessidades e de seu súbdito 

dinheiro doado pelos piedosos benfeitores, ou recebido por outro legitimo 
modo, se não puder fazer em outra maneira, e excluído todo perigo de acumular 
dinheiro particular, como prescrito no Estatuto das Missões da Ordem; 
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12. De ler e ter livros proibidos pela Sé Apostólica e também declaradamente contra 
a religião, salvo o que deve ser observado, e se for necessário impugná-los, 
exceto declaradamente livros de astrologia, superstição e obscenos. 

 

Na audiência do santíssimo no dia 12 de janeiro de 1892 

O Santíssimo Senhor Nosso Papa Leão XIII, benignamente aceitou o que eu abaixo 
assinado Secretário da Sagrada Congregação dos Negócios extraordinários da Igreja, 
tinha exposto. A respeito das faculdades o mesmo benignamente concedeu durante o 
quinquênio hodierno ao Ministro da Província de São Carlos, com o poder de 
comunicá-las aos religiosos que pedirem durante esse quinquênio.  

Dado em Roma pela Secretaria da mesma Congregação no dia, mês e ano citados. 
Francisco Segna, Secretário (segue carimbo). 
Completamente gratuito. 
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ANEXO E – CARTA DE D. ANTÔNIO CÂNDIDO ALVARENGA AO P. GERAL FR. 
BERNARDO ANDERMATT, AGRADECENDO O ENVIO DE MISSIONÁRIOS AO 
MARANHÃO 
 
APL. Mic.173/2.II.4-5- 3529 

    Maragnon, le 7 de Fevrier 1894 
 
 Mon très Reverend Père, Ministre Général des Capucins, 
 
 Je suis très heureux de vous communiquer que les pères et le Frère Capucins, 
venus de Pernambuco sous l’obeissance de leur superieur et par l’ordre du Révérend 

Père Prèfet de la Penha, ont déja rendus á mon Diocèse de services spirituels très 
importants non seulmente en ville, mais aussi dans une Mission donnée a l’interieur. 
 Je desire ardemment que la Mission des péres Capucins, commencée sous si 
bons auspices se renferme, s’accroisse, et puisse produir des abondantes fruits pour 
la salut des âmes de ce Diocèse si vaste, ou je n’ai pas d’outres Missionaires, et ou le 

nombre dês prêtres est trop petit. 
 Á Barra do Corda et à Tury-Assu lês bons Pères pourront fonder, sans difficulté 
deux stations de Missionaires, très utiles pour mês pauvres indigènes, sans parler du 
grand bien qu’ils feront dans lês Paroisses de l’interieur, et aussi em cette ville, qui a 
pour l’Ordre dês Capucins la plus grande estime 
 Je vous prie donc, mon très Révérend Père, de prendre sous votre spécial 
protection la naissante Mission, et d’envoyer au plus tot de nouveaux sujeits puis que: 
 Messis quidem multa, operarii autem pauci; 
 Daignez agreer davance, mon très Révérend Père mes remerciements, et 
I’assurance de ma perfeite consideración. 
 
Maragnon le 7 de Fevrier 1894 
 
Vôtre très devoué en J.C. 
 
+ Antoine, Eveque de S. Louis de Maragnon 
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ANEXO F – QUADRO INFORMATIVO DAS MISSÕES POPULARES, DESDE 1894, 
NO NORTE DO BRASIL, PELOS CAPUCHINHOS LOMBARDOS 
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ANEXO G – CARTA DO PADRE GERAL, BERNARDO DE ANDERMATT A FR. 
CARLOS. CARTA RESSENTIDA POR TER SIDO MANTIDO AO ESCURO 
DAQUILO QUE SE PASSAVA NA  MISSÃO, POR TÃO LONGO TEMPO  
 
Roma, 15 de maio de 1894 

Finalmente, após oito meses de silêncio, recebemos sua solução em data 15 
de abril [1894] pela qual ficamos cientes daquilo que até agora ninguém nos tinha 
comunicado; embora V.P. afirme que suas informações minuciosas eram 
comunicadas ao Provincial. 

Foi-nos relatado, que o Sr. se deslocara para o Maranhão, mas ignorávamos o 
lugar de sua residência se estava na cidade ou fora dela. Em fevereiro o Sr. Bispo 
manifestou-nos o desejo de estabelecer os Capuchinhos em Barra do Corda e 
Turiaçu. 
 Em março o Provincial apresentou-nos simplesmente o quesito se por ora 
devia se reter somente o lugar de São João, mas pela total falta de notícias, não 
podemos resolver o caso. 
 Em abril o mesmo Provincial, pediu-nos a obediência para o retorno de Fr. 
Daniel transcrevendo-nos um trecho de carta de V.P. 
 Eis todas as notícias que tínhamos antes de seu relatório. 
 Agora deixamos que V.P. considere se tal procedimento em relação ao Superior 
Geral seja correto, frente à obrigação imposta pelas Ordenações Capitulares e pelo 
Estatuto das Missões, a qualquer simples Missionário e em grau maior àqueles que 
os encabeçam, de nos enviar diretamente seus relatórios. A qual coisa era até mais 
estritamente de dever no caso presente pelas circunstâncias que o acompanham. 
 Pelo futuro informe-nos diretamente de tudo e não por meio do Provincial, como 
se faria com um preso ou com um súdito. 
 Agora, portanto, por meio do Provincial enviamos-lhe a obediência de 
Superior e vamos responder a quanto nos manifesta: antes de tudo respondemos ao 
Sr. Bispo agradecendo pela confiança que deposita nos Capuchinhos e pela 
benignidade de lhes conceder o uso das casas das qual nos fala. Isto é conforme à 
nossa condição, porque nós não podemos ter nenhuma propriedade, e o contrato 
entre o Sr. Bispo e os Capuchinhos não pode ter in conscientia outra força a não ser 
a de uma simples convenção amigável para durar até que de uma parte e da outra 
continue a subsistir a condição estabelecida. Confiramos-lhe, portanto, pelo presente 
as oportunas faculdades para lavrar a convenção em pauta. 
 Os primeiros ensaios feitos nesse lugar em seu ministério, quer para si quer 
para seus companheiros não passam de uma viagem de exploração acerca das 
necessidades do povo, que são antes de mais nada de ter Missionários exemplares e 
verdadeiros filhos de São Francisco, repletos de espírito de Deus.  Por isto a esta 
grande necessidade poderão satisfazer se tiverem cuidado de cultivar e aumentar o 
dito espírito, cumprindo com fidelidade seus deveres resumidos no Estatuto da 
Missões. 
 Ordenamos que lhe seja enviada a Coleção de Analecta, em três exemplares, 
dois exemplares do Cerimonial:  de coração abençoamos a V.P.  juntamente com seus 
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companheiros, rogando ao Senhor que dirija  seus passos , os sustente com sua graça 
e  faça prosperar suas fadigas apostólicas. 

     Frei Bernardo de Andermatt – Ministro Geral 

(Cfr.  Crônicas da Missão A|I|1 fl.1- 1v). 
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ANEXO H - RELAZIONE DELLA NUOVA MISSIONE CAPPUCCINA, NELLO 

STATO DEL MARANHÃO (1893-1894) Arquivo Provincial, Livro de Tombo da Missão 

(1893-1897) A|I|1 fll.3-8 

N.1 – I Missionari addetti a questa Missione attualmente sono quattro, tutti 

residenti nell’ Ospizio di S. Giovanni Battista in S. Luigi, capitale del Maranhão; e 

sono Fr. Carlos da S. Martino; Fr. Alfonso da Lecco; Fr. Mansueto da Peveranza e 

Frate Daniele da Clusone. 

 Fr. Carlo da S. Martino,. Dietro invito di S. Ecc. Mons. Vescovo del Maranhão 

e per ordine del Reverendíssimo P. Gaetano da Messina, Prefetto di Pernambuco, 

nonché del M.R.P. Ministro Provinciale dei cappuccini di Lombardia, ai quali la S. 

Congregazione degli Affari Straordinari incombeva di aprire uma nuova Missione per 

gli indigeni delle Amazzoni; il detto Padre arrivó in São Luís do Maranhão il 16 

Agosto 1893 per vedere se, come primo passo verso..............conforme alle 

dichiarazioni del Reverendíssimo Generale, si potesse qui ristabilire l’antica Missione 

Cappuccina per gli Indii del Mearim e aprirne uma nuova. 

 S. Ecc. Mons. Vescovo diede ai Cappuccini la Chiesa di S. Giovanni con la sua 

piccola adiacenza, nel cuore della cittá, e , mentre si facevano le piú necessarie 

riparazioni per rendere detto locale, almeno interinalmente abitabile, ospitó P. Carlo 

nel Seminário Vescovile, fino al 9 di Novembre del 1893, giorno in che i Cappuccini 

entrarono in S. Giovanni. 

 Detto P. Carlo organizzó le feste della S. Infanzia, che riuscirono di completa 

soddisfazione a sua Ecc. Mons. Vescovo, al Clero e al popolo:  dette um sacro Ritiro 

agli uomini, nella Settimana di Passione e i SS. Esercizi all’Istituto femminile di 

S.Teresa nella Settimana in Albis e funge interinalmente di Lettore in Telogia Morale 

nel Seminaio Diocesano. 

 Il prossimo passato Maggio, missionando nella Parrocchia di Barra do Corda, 

amministró 131 battesimi, 3247 Cresime, 915  Comunioni, assistindo o legittimando 

127  matrimoni, benedisse 4 cimiteri e marcó il luogo d’uma nuova chiesa da 

dedicare al Cuore di Gesú. 

 Fece uma visita alle Aldee degli indigeni Canelas di Ponto, Mateiros, di 

Mucura e Jacaré e  [ agli indgeni] Guajajaras di Catité  e della( ora dispersa) Colônia 

de Dous Braços, giá fondata e condotta a grande sviluppo dal nostro fu P. Giuseppe 

da Loro. 
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 In tal visita pote battezzare 18 bambini - (depois do massacre Fr.Carlos irá 

negar de  ter feito ou permitido de administrar o Sacramentos sem a devida e 

demora e livre preparação !!!) - e moribondi o affidati alle cure di buoni e ricchi 

cristiani. Ritornó dal suo viaggio di esplorazione sempre piú convinto che, per l’assoluta 

mancanza di sussidi stabili, e per la grande ripugnanza che s’infiltró negli Indii non sia 

piú il caso di pensare a colonizzazione  come mezzo di conversione, ma che l’único 

mezzo sia quello di trattarli come parrocchiani di Barra do Corda nel cui termine se ne 

possono contare un 5.000, con quelle cautele e disegni che giá furono esposti al 

Reverendíssimo Generale in lettera 15 Aprile e con tutti quei mezzi che la grazia di 

Dio, l’esperienza e l’opportunitá solo, possono suggerire nell’attuazione. 

   Oltre a Mons. Vescovo, che pienamente approva questo progetto,il Governatore 

dello Stato, cui P. Carlo diede  orale relazione della sua visita, lo giudicó piú profícuo 

dell’antico sistema di colonizzazione e, senza obbligarsi a nulla di determinato, 

promise il suo appoggio morale e fece sperare anche materiali soccorsi. ( Se si 

credesse opportuno uma relazione piú minuta-descrittiva e appreziativa di questo 

viaggio e visita agli Indii, P. Carlo s’impegnerebbe di prepararla). 

 P. Alfonso da Lecco. Dietro ordine del Prefetto di Pernambuco arrivó in questa 

Missione il 17 Settembre 1893. Quasi súbito parti in Missione per la Comarca di 

Vittoria del basso Mearim, dove amminsitró 252 Battesimi, 4.463 Cresime, 3.263  

Comunioni, 264 Matrimoni, fece erigere e benedisse um cimitero. 

 In cittá diede i SS. Esercizi ai chierici del Seminario, predicó in S.Giovanni il 

mese di Maggio, ammise alla Iª Comunione 34  faciulli, ordinó la Novena e festa di 

S.Giovanni Battista. 

Fu nominato discreto della Missione con lettera Generalizia il 12 Maggio 1893. 

 P. Mansueto da Peveranza. Con obbedienza generalizia in data 13 Dicembre 

1893,  arrivó a questa Mission. Il 31 Gennaio 1893,diede una Missione nella grossa 

borgata di São Bento rinnovando gli entusiasmi de nostri gloriosi maggiori e 

amministrando 320 Battesimi, 5.215 Cresime, 4.165  Comunioni e assistette a 330 

matrimoni. ( Também em relação a este Missionário pela conta de FR. Carlos, 

teríamos perdido tudo se ANNALI, não nos tivesse conservada uma bela relação, 

sobre o trabalho missionário e as condições ambientais nas quais Fr. Mansueto 

trabalhou – cfr. Ann. Fr. Vol.25 (1894) pp.530 – 535) 
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In cittá predicó la Novena di S. Giovanni. Fu nominato discreto della Missione 

con obbedienza Generalizia del 12 Maggio 1894. Ora trovasi in Missione ambulante 

sulle rive del Parnaiba. 

 Alternativamente questi tre Padri hanno disimpegnato il servizio della cittá 

celebrando le solennitá liturgiche, facendo Omelia e spiegazioni della Dottrina 

Cristiana tutte le feste e assistindo gli infermi. 

 Nella nostra chiesa di S. Giovanni si fecero 23  Battesimi, 708  Comunioni e si 

assisté a 5 matrimoni. Furono amministrate 43 estreme unzioni. 

Fr. Daniele da Clusone, laico. Il Provinciale mandó - ( a pedido de Fr. Carlos, 

entre eles havia tensões contínuas, por motivos que não nos foram conservados) - 

l’obbedienza per ritorno di detto Religioso in Província, ma é assolutamente 

ineseguibile finché altri lo sostituisca. 

 La Diocesi del Maranhão, che dá nome a questa Missione e che comprende lo 

Stato del Piauhy, é certamente piú vasta di tutta la Francia, ma conta solo 500 mila 

abitanti. Di questi 20 mila sono infedeli, pochi i protestanti, molti gli increduli, la grande 

maggioranza cattolici, che sentono tutto il danno della mancanza assoluta di Clero. 

N°4. Battezzati 18  infedeli bambini – 730 di genitori cristiani – 14.925  Cresime 

– 11.051 Comunioni – 725  matrimoni – 43 estreme unzioni – 5 cimiteri, come risulta 

dal totale N° 1 

 São João in São Luís do Maranhão é l’única stazione attualmente abitata da 

noi, ma forse verrá cambiata col Convento del Carmine, che il Vescovo spera 

conseguire per noi. 

 Abbiamo il Sítio São Francisco, casa e terreno che il Vescovo ci dette e che 

molto si presta per i novelli Missionari, non ancora acclimatati e com l’avvenire per um 

orfanatrofio. 

 Barra do Corda é pur lá che ci invita per il bene immenso che si puó fare 

all’estesissima freguezia e per attuare la tanto sospirata Missione agli Indii. I due partiti 

politici che facevano temere alcuna difficoltá, si uniscono in implorare l’opera salutare 

dei Frati. 

 Anche Tury-Assu, che sarebbe um ottimo punto per la facilitá di comunicazioni 

sia col Maranhão come col Pará, aspetta i Frati. Ma questi purtroppo si fanno sospirare 

assai.. 

N.° 5 – Altri Istituti in tutto il Maranhão e Piauhy non ve ne sono, se non 6 

monache Dorotee nell’Istituto di Santa Tereza e 12 di sant’Anna all’Ospedale: e anche 
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il Clero secolare é tanto deficiente che la maggior parte delle Parrocchie é scoperta, il 

Capitolo é sciolto, il Seminário contiene solo 7 chierici. 

N.° 6  Nell’única riunione ufficiale che si tenne dopo il mio ritorno, si stabilí: di 

ringraziare il P. Generale delle osservazioni fateci e dell’ubbidienza dataci il Iº Maggio; 

di incombere coi due Diascreti allo stabilimento di questa Missione: cum omnibus 

juribus et oneribus che lo Statuto delle Missioni dá al Superiore Regolare. 

1)-Di fare i SS. Esercizi annualmente nel mese di Novembre e la soluzione dei casi in 

tutti gli ultimi venerdí del mese; 

2)-Di seguire l’orario giá in corso che differisce solo da quello della Provincia nel 

Mattutino che si recita alle 7 ore di sera, tutti insieme e non a mezza notte; 

3)-Di supplicare, come supplichiamo, V.Reverendissima a mandare un buon soccorso 

di frati a questa Missione che, ormai non ha altri bisogni; 

Come consta dal: 

N.º7- Ricevuto a tutto giugno...................................................8.300§000 

Speso a tutto giugno................................................................5.294§000 

 Questo resoconto dimostra che la Divina Provvidenza non manca: é vero che 

andiamo incontro a molte spese, ma se un buon drappello di Missionari 

evangelizzasse queste popolazioni, non ha dubbio che presto la Missione nostra 

fiorirebbe e spiritualmente e materialmente. 

   In fide         Fr. Carlo da S. Martino Sup. Reg. 

          Fr. Alfonso da Lecco, Discreto 

          Fr.Mansueto da Peveranza....é assente. 

17 Luglio 1894 

São João do Maranhão 
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ANEXO I - RELATÓRIO ANUAL DA MISSÃO DE MAIO DE 1896 A MAIO DE 1897 

(Cfr. Arquivo Provincial. Tombo da Missão, A / I /1 fll. 141-153; Annali Francescanni. (1897) pp.564-568| 
598-632| 665-666; Mic.173/3.v.8-12 / Mic.173/4.I.1-4 – 3546). 

   Reverendíssimo Padre,  

 Refiro-me ao Estatuto das Missões à pág. 19 e n°26 do capítulo V° 

Ponto I° 

 Os Religiosos que se encontram atualmente na Missão do Maranhão, no Brasil, 
canfiada à Província de Milão são 17, cujos nomes vão transcritos na ordem de 
Decanãncia da Província. 

Fr. Carlos de S. Martinho Olearo 

Fr. Alfonso de Castelo de Lecco (ou Lecco sopra) 

Fr. Mansueto de Peveranza 

Fr. Reinaldo de Paullo 

Fr. Zacarias de Malegno 

Fr. Estevão de Sexto S. João 

Fr. João Pedro de Sexto S. João 

Fr. Celso de Uboldo 

Fr. Hilarião de Lodi 

Fr. Davi de Desenzano ao Sério 

Fr. Agostinho de Carpinhano 

Fr. Vitor de Bérgamo 

Fr. Serafim de Pisonhe – leigo 

Fr. Paulo de Terscorre -     “ 

Fr. Angélico de Vila Cortese – c.s. 

Fr. Vicente de St° Homobono – c.s. 

Fr. Salvatore da Albino – c.s. 

 O lugar da residência ordinária de cada um e o ofício, a habilidade, o zelo, os 
frutos e as dificuldades de seu ministério bem poderão ser apreciados pelo que vou 
expor. Aqui é suficiente acenar que os louvores que geralmente mereceram dos 
Superiores Maiores, nos é motivo para agradecer a Deus e prova de que cada um em 
seu lugar desincumbiu-se bem de seu dever. 
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ANEXO I - RELATÓRIO ANUAL DA MISSÃO DE MAIO DE 1896 A MAIO DE 1897 

                    (Cont.) 

Ponto II° 

 A Missão aqui não é hierárquica, mas simples auxiliar da hierarquia do Clero 
secular, já desde o tempo colonial hierarquicamente constituído. 

 Daí a lacuna em vários pontos da Estatística, que não pertence a nós e sim à 
hierarquia. Se todavia considerarmos o campo no qual somos auxiliares, uma 
extensão de 761.681 quilômetros quadrados, e uma população calculada em 780.000 
habitantes, dos quais, (muitos) estão perdidos entre as selvas dos vales do Mearim, 
Grajaú, Pindaré e Gurupy, cerca de dez mil infiéis. 

 Não tendo podido o Governo do Maranhão combinar a imigração Italiana (da 
qual coisa fiz menção no ano passado), dirigiu-se aos alemães, contratando cem 
famílias, das quais já chegaram cinco e aumentaram até aqui o pequeno número dos 
protestantes, que na capital, em vários pontos principais da Diocese, encontram-se 
fazendo propaganda. 

 Positivismo, Evolucionismo e mais ainda o mais sincero Epicurismo 
triunfam em larga escala, sobre as massas católicas(é bem verdade), mas ignorantes, 
corrompidas e presididas por escassíssimo Clero e somente por dois Institutos de 
Religiosas. 

 Se ademais lançarmos o olhar às Dioceses do Grão-Pará e do Amazonas, que 
dizem confiadas à Província de Milão, então o nosso campo aumenta a beleza de 
3.046.732 quilômetros quadrados de superfície e 950.000 habitantes com 500.000 
índios e a Babilônia de todas as raças e de todas as Religiões que deve reinar 
naqueles dois Estados, e a cujas atrativas ricas e encantadoras não sabem resistir as 
Nações todas do velho mundo. É o caso de dizer que os filhos de Belial foram mais 
expertos que os filhos da luz. Afora os poucos Padres do Espírito Santo e dois 
Menores Observantes, Pará e Manaus não têm Religioso algum; e a maior Diocese 
do mundo, isto é aquela do Amazonas, é servida por seu Bispo e por nove Padres.  

III° e IV° ponto 

  Para não nos repetir junto estes dois pontos; vou dizer em primeiro lugar o 
trabalho que se faz em cada uma das nossas residências e nas respectivas excursões 
e Missões ambulantes, e, em seguida, irei falar das somas totais do resultado do nosso 
Ministério. 

Residência do Carmo 

 Em São Luís, Capital do Estado do Maranhão, residem ordinariamente os 
seguintes Padres e irmãos: 

Fr. Carlos de S. Martinho Olearo, Superior Regular e Presidente 

Fr. Afonso Iº Discreto 

Fr. João Pedro 



318 

 

Fr. Hilarião 

Fr. Davi 

Fr. Agostinho  

Fr. Vitor 

Os leigos Fr. Paulo 

Fr. Angélico 

 Não acho exagerado quanto escreveu a uma Congregação Romana S. 
Excelência D. Antônio Cândido Alvarenga, digníssimo Bispo desta Diocese e 
afeiçoadíssimo à nossa Ordem: “Os Padres Capuchinhos em sua ordinária 
Residência, nesta cidade, trabalham incansavelmente, pregando a Palavra de Deus, 
administrando Sacramentos, ensinando o catecismo às crianças, promovendo 
contínuas solenidades Religiosas em sua Igreja, uma das mais frequentadas, 
ajudando os Párocos da cidade na administração dos Sacramentos aos enfermos: 
tudo isto com grande proveito das almas e sem recompensa alguma temporal”. 

 Em apoio a isto, que S. Exc.ª afirma, valham as seguintes cifras: 

A partir de maio de 1896 a todo maio de 1897, na cidade e vizinhanças ( 
incluindo encarcerados, leprosos e Instituto das Doroteias, para o Retiro Espiritual) 
foram administrados: 

 Batismos.....................  61                                Extremas Unções.................  500 

 Idem in extremis........  40                                sepult. Eclesiásticas………….140 

 Matrimônios solenes     6                                 Catecismos……………………..78 

 Idem in extremis         25                                 Prédicas.................................343 

 Comunhões          16.500                                 Primeiras Comunhões.............63 

 Todos os dias, pela manhã e pela tarde, somos capelães do Cemitério, vai-se 
benzer as sepulturas e fazer as exéquias aos cadáveres que aí são levados de todas 
as Paróquias da cidade. 

 Das solenidades, além das muitas, já mencionadas nos outros anos, e neste 
ano com não menos fervor continuadas, outra coisa não teria a juntar a não ser;  

a Profissão Solene de Fr. Salvador de Albino, celebrada entre uma multidão 
de povo admirada, e honrada por um estupendo discurso do Mons. Mourão, então 
Vigário Geral da Diocese, hoje Deputado Federal em Rio de Janeiro; 

a benção por sua Exc.ª o Sr. Bispo das duas estátuas belíssimas de Nossa 
Senhora de Lourdes e o Coração de Jesus, presenteadas à Missão pelo Ilm.º Sr. 
Giovanni Meroni Bergamasco; 

a consagração de toda a Missão ao Sagrado Coração de Jesus, secundo o 
desejo do P. Provinciale, comunicando-nos dos Missionários ultimamente vindos, o 
dia da Epifania com assistência do Bispo e as festas do Jubileu Franciscano do Sumo 
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Pontífice Leão XIII, já descritas quando enviei o pequeno óbolo de 225 francos 
contados na dita ocasião das nossas Terciárias, que espero tenham de ser um 
bom fundamento da Congregação da Ordem Terceira,  à qual o Céu conceda tanta 
acolhida e simpatia, como à Confraria do Carmo, que conta 638 inscritos, a qual coisa 
quer dizer, todas as almas boas desta embora (infelizmente) indiferentíssima Capital. 

 A estas fadigas na cidade e vizinhanças, todos os Padres e Irmãos, todos 
cooperamos, cada um conforme sua saúde e o mérito da obediência. 

 Também os últimos chegados se exercitam no ministério sacro, com boa 
vontade e proveito. Ninguém permanece em ócio, porque o trabalho cresce sob a mão; 
ainda mais se pensar que boa parte dos Padres estão por meses e meses ausentes, 
ocupados nas excursões apostólicas e santas Missões. 

 Com efeito quem escreve, para a visita a Barra do Corda e Alto Alegre; para a 
exploração dos índios do Pindaré, e para iniciar às Missões itinerantes o P. Fr. Celso, 
esteve ausente nos meses de maio - junho- agosto - setembro e quase todo 
outubro de 1896. 

Desta minha viagem já dei notícia na minha de dezembro próximo passado, e 
agora não lembro bem senão 9 Batizados de meninos índios, que confiei a 
padrinhos cristãos; 51 Batizados de filhos de cristãos e umas 200 Comunhões que fiz 
na travessia de Grajaú até Engenho Central São Pedro, no Pindaré. 

 O fr. Mansueto esteve ausente a partir de julho até à metade de novembro 
de 1896 e toda a Quaresma de 1897. Em cem dias, pregando 200 vezes, deu 
Missões em 9 lugares das Paróquias de Icatu, Miritiba, Barreirinhas e Tutóia. 
Complexivamente foram feitas em ditas Missões 1.386 Batizados, 40.237 Crismas, 
33.517 Comunhões, 1.004 Matrimônios e, entre meninos e meninas foram admitidos 
à Primeira Comunhão 2.662 crianças. 

 Fr. Mansueto em ditas Missões instituiu também 22 Comissões para ensinar 
o Catecismo, deu 46 dispensas matrimoniais, estabeleceu em todo lugar a reza do 
Santo Rosário a ser feita na Igreja, e, na viagem de retorno, ainda fez 500 
Comunhões. 

 Durante a Quaresma em Belém Capital do Pará, fez 30 prédicas, 20 
Batizados, assistiu 10 moribundos e, incluindo os leprosos, encarcerados e 
enfermos no Hospital da Ordem Terceira, fez 1.323 Comunhões. 

 Fr. Afonso esteve ausente a partir de 22 de dezembro de 1896 até metade 
de fevereiro de 1897 e deu Missões em vários lugares das Paróquias de Guimarães 
e Stº Antonio das Almas, pregando 50 vezes, administrando 410 Batizados, 5.000 
Crismas, 3.146 Comunhões e assistindo 107 Matrimônios. 

 

 Fr. João Pedro esteve ausente a partir de Junho de 1896 até o mês de 
Fevereiro de 1897, como também no mês de Maio deste ano. Deu Missões em vários 
lugares das Paróquias de Amarração, Parnaíba, Araioses, São Bernardo, 
Piracuruca, Itamaraty, Batalha e Brejo. 
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 Complexivamente  fez 218 prédicas e administrou, ajudados por vezes pelo 
respectivo Pároco, 2.404 Batizados, 30.387 Crismas, 17.114 Comunhões, assistiu 
a 1.166 Matrimônios. 

 No mês de Maio deste ano foi com o jovem Fr. Agostinho, na Paróquia de 
Coroatá, onde dando Missões em oito lugares, fizeram complexivamente 149 
Batizados, 1.286 Crismas e 1.520 Comunhões. 

 Fr. Davi esteve ausente a partir de outubro de 1896 até 13 de fevereiro de 
1897, dando Missões em vários lugares da Paróquia de Tury-Assu, Cururupu e 
Gurupy, onde se fizeram complexivamente 493 Batizados, umas 8.000 Crismas, 
7.400 Comunhões e 294 Matrimônios. Pregou 120 vezes, erigiu um Cemitério, um 
Cruzeiro e restaurou outro Cemitério e uma Capela. 

 Após os SS. Exercícios partiu logo para a Paróquia de Pinheiro de onde voltou 
pelos 26 de março, tendo feito 36 prédicas, 175 Batizados, 1.318 Crismas, 2.000 
Comunhões, e, após passar conosco as santas festas de Páscoa, aos 6 de maio 
embarcou para o Grão-Pará, onde após umas prédicas na Catedral, no Instituto das 
Doroteias e na Igreja de santa Ana na Capital, passou para Alenquer, onde até o fim 
de maio fez 102 Batizados, 800 Comunhões, 40 Matrimônios e pregou 
complexivamente 39 vezes. 

 Fr. Agostinho, após ter dado algumas provas aqui na Ilha, foi enviado, como 
já disse, junto com Fr. João Pedro, na Missão de Coroatá. Em três lugares deu 
Missões sozinho, mas o cálculo de suas fadigas já está incluído na Missão da Paróquia 
de Coroatá. 

 Fr. Hilarião de Lodi e Fr. Vitor, fizeram somente algumas excursões aqui na 
Ilha, cujas fadigas e frutos estão calculados com aqueles da Cidade; mas já fazem 
bem e prometem resultar, com a graça de Deus, bons Missionários. 

 Seria injustiça não mencionar, aqui os dois Irmãos Leigos Fr. Paulo e Fr. 
Angélico, que obedientes, laboriosos e sempre satisfeitos desempenham a perfeição 
todos os ofícios de sacristão, cozinheiro, porteiro, horteleiro e roupeiro, ajudam nos 
Catecismos e funções da Igreja, nos fazem respeitados, de forma tal que um bom 
Irmão na Missão é um tesouro. 

 Resumindo aquilo que foi feito na cidade e fora, eis o resultado das fadigas dos 
Religiosos residentes no Hospício do Carmo. 

Residência............................. 01                                        Prédicas.........................1.116 

Padres                                     08                                       Batizados                        5.540 

Irmãos Leigos                        02                                        Crismas                        86.228 

Igrejas                                    03                                        Comunhões                  86.745 

Irmandades                            01                                        Matrimônios                  2.642 

Membros das irmandades   638                                        Extremas Unções              510 

Irmãos da Ordem Terc.         56                                        Sepulturas eccl.                 140 
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* * * 
 

RESIDÊNCIA DE BARRA DO CORDA 

  

Barra [do Corda] é distante da capital 15 dias de desastrosa navegação, 
possível somente em alguns meses do ano. No lugar residem: 

Fr. Estevão de Sexto – Presidente e Discreto 

Fr. Zacarias de Malegno 
Os Irmãos Leigos: fr. Serafim de Pisogne e fr. Vicente de St° Homobono 

 Falando desta Residência, carece de distinguir o exercício do ministério na 
cidade (2.500 almas sem nenhum Padre) a desobriga, o Instituto dos meninos 
indígenas e assistência moral aos índios dispersos. 

a)  - Quanto ao ministério na cidade, eis o que relata o fr. Estevão, ao qual se deve o 
mérito da maior parte daquilo que escrevo: “Aqui se faz uma instrução ao sábado; o 
Domingo explica-se o santo Evangelho e a Doutrina Cristã, a qual coisa faz-se também 
nas outras festas e dias Santos (180) ”; 

 o catecismo, que outrora se fazia uma vez por semana, nas três escolas da cidade, 
após a proibição recebida do Governo, faz-se agora na Igreja; mas poucos são 
aqueles que o frequentam.  

Temos procurado proporcionar todo o esplendor possível às festas: do Perdão, 
da Exaltação da santa Cruz, titular paroquial; do Seráfico Patriarca São Francisco; da 
Imaculada Conceição; da Santa Infância; da Semana Santa e de São Fidelis de 
Sigmaringa. Nem deixamos de fazer o mês de maio com pregação cotidiana (33 
sermões); mas o povo corre às festas e não aos sacramentos. 

 Já os conhece os de Barra do Corda. Tendo-me eles rogado para que 
instituísse a Confraria do SS. Sacramento, tracei-lhes um regulamento para a dita 
Irmandade, mas quando viram que, entre outros deveres dos Confrades, estava 
também aquele de se confessar e comungar uma vez por ano, não o quiseram aceitar 
e nada se pode concluir. Somente persevera a Congregação das Filhas de Nossa 
senhora de Lourdes (53 inscritas) 

 Apesar de tudo isto, não desanimamos pensando que [se] assim não fossem 
não haveria necessidade que os Missionários se incomodassem em vir da Itália. 
Todavia algo se faz. 

 Na cidade temos feito umas 3.000 Comunhões; 145 Batizados; 31 Matrimônios; 
20 Extremas Unções; 70 Sepulturas eclesiásticas e 300 Crismas no dia da Exaltação 
da santa Cruz, por especial permissão do Bispo. 

 Foram renovados dois altares, erigiu-se uma torre, onde foi colocado um sino, 
solenemente benzida no dia da festa de Ramos. 

b) -  Desobriga – chama-se Desobriga o ir que faz o Missionário dentro dos limites da 
paróquia (60 léguas, mais 300 quilômetros) quase casa por casa, para administrar os 
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Sacramentos, que os cristãos são obrigados a receber. Eles que, pela distância da 
Matriz, quer pela dificuldade dos caminhos, quer pela pobreza, não podem aceder à 
Paróquia, por isto vai o Missionário para os aliviar desta obrigação, para os desobrigar.  
Para mim julgo-a o ministério mais frutuoso e verdadeiramente apostólico que 
podemos exercitar com grande mérito, sem luxo, longe do perigo do amor próprio e 
totalmente necessário. 

 Confirmo em tudo os louvores que a este propósito fr. Estevão tributa a fr. 
Zacarias: “É ele quem vai com grande sacrifício, percorrendo estas florestas, 
visitando as palhoças dispersas destes cristãos semisselvagens, para lhes 
proporcionar uma ou duas vezes por ano uma palavra de fé e de esperança para os 
vivificar pelos Santos Sacramentos, edificando-os sobretudo com a sua paciência, 
pobreza e abnegação. 

 

 Sendo de saúde instável, abatido pelas febres de impaludismo, pedi-lhe que 
viesse à Capital, onde pelo menos encontram-se médicos e remédios, e, encontrando-
se aqui, neste ano, bom número de Missionários, ele poderia repousar um pouco. 
Respondeu-me como fazem os santos, garantindo-me que me teria satisfeito 
expulsando de casa a febre: e assim foi, de forma tal que em sua desobriga pode 
andar léguas e fazer 60 instruções, 215 Batizados; 36 Matrimônios e 1.015 
Comunhões. Benzeu dois cemitérios e uma capela. E quando volta da desobriga para 
a Residência, não sabe ficar em ócio, pois o Instituto proporciona trabalho para todos. 

c) - Do Instituto dos meninos indígenas eis o que diz o jornal “O Norte”, diário de 
Barra do Corda: “ Estes Religiosos conseguiram reunir um belo número de meninos 
índios (de 49 que entraram, 2 morreram, 22 saíram e somente restam 25) e os provêm 
de tudo, passadio, roupas e educação e instrução própria à sua idade e aptidões. ” 

 “Aqui estão estas crianças, filhos de selvagens, despertando admiração e 
satisfação do nosso público em geral, leem e escrevem e fazem contas, e apreendem 
os rudimentos da moral, da religião e de profissões, que lhes garantem uma vida útil 
à sociedade, em lugar da vida bárbara e selvagem na qual jaziam imersos” 

Os Batizados até ao ano passado não existiam; 10 batizaram-se este ano e 6 
ainda são pagãos. A instrução e direção estão a cargo de fr. Estevão; fr. Serafim 
ensina a arte do sapateiro; o ótimo fr. Vicente ensina a arte do torneiro e os seculares 
ensinam a arte do carpinteiro, do alfaiate e a música. 

d)  - O Instituto é outrossim a casa para todos os indígenas vizinhos a Barra do Corda, 
que para lá se dirigem para seus contratos e para suas necessidades, exercitando um 
pouco a paciência de Fr. Estevão com suas impertinências infantis e apatismo 
religioso, muito mais que não faltam cristãos que os aconselham mal. Todavia 
conseguiu-se cristianizar uma família: pai, mãe e dois filhos, os quais receberam a 
necessária instrução, o santo Batismo, confessaram-se e fizeram a Primeira 
Comunhão, casaram-se eclesiasticamente e civilmente e servem agora contestes no 
Instituto. 

 Resumindo o trabalho da Residência de Barra do Corda, temos o seguinte 
resultado:  



323 

 

 

Residências                                    1                              Colégios                               1 
Padres                                            2                              Alunos                                25 
Irmãos leigos                                  2                              Batismos de índios            14 
Igrejas e capelas                            9                              Batismos de cristãos        360 
Cemitérios                                      3                              Crismas                            306 
Irmandades                                    1                              Comunhões                   4.015 
Inscritos                                        53                              Matrimônios                       67 
Extremas Unções                         20                              Sepulturas eclesis.            70 
Prédicas                                      313 
 

c)         RESIDENCIA DE ALTO ALEGRE  

(Cfr. Também Ann.Fr. 28(1897) 630-632| 564-568| 598-600) 

 Aqui é o “mare magnum” dos caboclos. Visitam fr. Reinaldo 4° Discreto, Vice 
Superior Regular e Administrador do Hospício: fr. Celso e fr. Salvador. O lugar é 
distante de Barra do Corda um dia de viagem a cavalo e, como diz o citado jornal “O 
lugar não poderia ser mais oportuno por sua posição, próxima dos aldeamentos de 
diversas tribos, para a fundação de um importante núcleo agrícola; para lá irão 
espontaneamente colocando-se estas inúmeras famílias indígenas, que sentem o 
benéfico influxo da catequese e da civilização”. 

E ninguém é mais apto a se desincumbir desta grande tarefa humanitária e obra 
de civilização do que estes Religiosos, que, com indizíveis sacrifícios, com o risco da 
própria vida (duas vezes foi atentado à vida de fr. Celso e uma vez foi ameaçada 
a de fr. Salvador) penetram na mais espessa e fechada floresta, para ganhar com 
conselhos, súplicas e instâncias estes selvagens, ao seio da nossa sociedade. 

 E fr. Reinaldo, me escreve “ fr. Estevão, que dirige tudo aquilo que se passa 
em Alto Alegre. Ele é quem convida e empenha os índios das vizinhas aldeias a 
trabalhar; ele que, três vezes por semana, dá instrução rudimentar aos caboclos e 
cristãos, pouco melhores que os caboclos, que, em número inconstante entre 70 e 
150 frequentam o Alto Alegre”. 

 “Ele explica o Evangelho e a Doutrina cristã nos Domingos (120) e celebra todas 
aquelas funções religiosas que, a condição do lugar ermo e selvagem e as 
circunstâncias lhe permitem. ” 

 Poderosos auxiliares de fr. Reinaldo são fr. Celso e fr. Salvador e duas 
mulheres, honestas e de idade, que vivem numa casa apartada. Estas incumbem-se 
das mulheres índias e de suas meninas, dando-lhes aulas e houve um instante em 
que exultamos. Quinze meninas índias, estavam apreendendo em Alto Alegre: e era 
de tal maneira resolvido com pouca despesa o grande problema. Educamos os 
meninos. Terra para os colocar, uma vez educados, não falta em Alto Alegre; uma arte 
qualquer eles já a saberão; mas onde encontrar para cada um, um “adjutorium símile 
sibi”, pois especialmente o índio não é bom que fique só...? 

 E como os Frades, eles sozinhos, poderiam conseguir reunir e educar meninos 
indígenas; da mesma forma as Irmãs (religiosas) poderiam obter o mesmo 
resultado com as meninas índias dentro de pouco tempo... O projeto foi nosso, 
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em primeiro lugar, mas circunstâncias intransponíveis fizeram com que o realizassem 
primeiro os Salesianos no estado do Mato Grosso, e os Dominicanos naquele de 
Goiás. Basta: vamos esperar que breve o Céu escute as inocentes orações de nossos 
caboclinhos. 

 Fr. Salvador é companheiro incomparável de fr. Reinaldo, o qual me escreve 
que não o iria ceder por todo o ouro do mundo.   

Fr. Celso não fica por menos dos demais no contínuo entusiasmo de atrair os 
índios. Visitou umas quatro vezes as aldeias dos Canelas e dos Mateiros, os mais 
arredios da civilização e conseguiu 5 caboclinhos para o Instituto. Descobriu 
outrossim, duas ou três aldeias nos limites entre Barra do Corda, que me tinham 
escapado nas duas ou três visitas que eu fiz naqueles lugares. Fez uma estatística 
exata daquelas 22 aldeias que dão um total de 2.254 pessoas, e faz de conta de 
apreender bem a língua deles e de visitar neste ano também as aldeias que se 
encontram espalhadas entre as matas dentro dos limites do Município de Grajaú. 

Sobrou-lhe também o tempo para das Missões itinerantes, nos primeiros 15 
dias, junto comigo em seguida com o Pároco de Grajaú, onde fez de setembro até à 
metade de novembro 125 prédicas, 383 Batizados, 7.000 Crismas, 6.000 
Comunhões e 157 Matrimônios; erigiu 4 cruzeiros, restaurou várias Capelas. 

Depois passou para a Paróquia de Loreto, onde, adjuvado por aquele Pároco, 
que é um bom Padre Italiano, fez em 30 dias, 29 prédicas, 143 Batizados, 3.963 
Crismas, 3.711 Comunhões, 72 Matrimônios e erigiu um Cruzeiro. 

Estes dois Padres, isto é Reinaldo e Celso, assistem também Fr. Estevão nas 
solenidades em Barra do Corda, e agora que o Pároco de Grajaú encontra-se 
gravemente enfermo, o Bispo os incumbiu também da desobriga daquele vastíssima 
Paróquia. Rogate Dominum Messis. 

Resumindo aquilo que fizeram os Padres da Residência de Alto Alegre temos 
quanto segue: 

Residências                        1                                      Prédicas                         274 
Padres                                2                                     Batizados                        531 
Irmãos leigos                      1                                     Comunhões                10.011 
 Igrejas                                1                                     Extremas Unções             10 
Cemitérios                           1                                     Matrimônios                    237 
Escolas                                2                                     Crismas                     10.963 
 Fazendo o resumo de toda a Missão 
Residências                           3                                     Irmandades                        2 
Padres                                  12                                    Inscritos                         368 
Irmãos leigos                          5                                    Terciários                         56 
Igrejas e Capelas                  13                                    Batizados de índios       23 
Cemitérios                             10                                    Batizados de cristãos  6.331 
Colégios                                  1                                    Crismas                      97.191 
Alunos                                   25                                    Comunhões              100.771 
Escolas                                   2                                     Matrimônios                 2.946 
Alunos                            oscilantes                                Extremas Unções           540 
                                                                                       Sepulturas eccl.              840 
PONTO VI. 
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 A última vez que se reuniu o Discretório foi no ano passado, quando foram 
formadas as famílias. Mas os Discretos, que residem em Barra do Corda e Alto Alegre 
é mui difícil que comuniquem, a não ser por cartas. Neste ano entretanto não foi 
tomada nenhuma resolução, não tendo ainda recebido resposta alguma sobre as 
estações de Pindaré, Manaus e Pará, nem sobre Religiosas. 

 Neste ínterim aquelas duas estações, passada a ocasião, tornaram-se 
impossíveis. Para o Pindaré o Governador, que parecia propício, agora renunciou ao 
Governo e a Direção “Progresso Agrícola”, que tinha por Presidente o Agente 
Consular Italiano, muito entusiasta por nós, também ele foi substituído. Assim se 
quisermos será preciso fazer tudo à nossa custa. 

 Mas para nossas contas financeiras já é muito e, por ora, Barra do Corda e Alto 
Alegre. E não podemos esperar de ter de graça aquilo que, na ocasião propícia 
estavam prontos a nos dar, e uma vez dada era fácil conservá-la. 

 Destarte são quase 3.000 índios, que restam à mercê dos seculares. 

 O Bispo de Manaus também, visto que nós não respondíamos com certeza, fez 
empenho para ter os Padres do Espírito Santo e uma vez que os obteve, lhes deu a 
Igreja que estava pronta para nós; outras Igrejas ele não tem, e se quisermos ir nós 
fabricar em Manaus Igreja e Hospício, hoje é impossível. 

 E pensar que eu solicitara da Província uma resposta até por telegrama!!! 

 Agora o Bispo do Pará escreve-me que espera uma decisão pronta para se 
regular sobre os vários projetos a respeito da Igreja das Mercês, que ofereceria a nós. 
Vamos esperar que já estejam de viagem as cartas, e que a dias cheguem as novas 
eleições, junto com todas as respostas e instruções exatas, e que o novo Superior 
possa executar as ordens que irá receber da Província, de acordo com Roma. 

 Tudo isto, porém não me desanima, porque experimentei nestes três anos que 
todos os contratempos e equívocos o Senhor os voltou para o bem da Missão. 

 Os Exercícios Espirituais na família do Carmo foram feitos na terceira semana 
de fevereiro; e em Barra do Corda e Alto Alegre, se revezando, foram feitos em 
particular por cada um. 

 O caso de Moral e de Regra solucionam-se todos, e conservo escritas as 
soluções, porém não uma vez por Mês, mas quando estamos todos em casa ou em 
bom número. 

PONTO VII 

 A partir de março até hoje tivemos poucas mudanças no estado econômico. O 
Carmo é do Governo e em ruína. A casa de Barra do Corda é nossa “ad mentem 
Regulae”. Todas as benfeitorias de Alto Alegre são também nossas, as terras são do 
Governo e a serem concedidas aos índios. 

 O fundo de Missão consta de quinze contos, hoje equivalentes a 11.539 
francos, mui pouco se pensa que daqui em diante caberá ao Superior Regular prover 
o pano, livros, viagens de Missionários e Freiras, instalação de novas casas, doenças, 
contratempos e até se acontecer alguma desgraça, coisa tão fácil nestes lugares. E 
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se o Governo por fim oferecesse a Compra do Carmo? O Hospício do Carmo tem 
4.651 mil reis – Barra do Corda que tem uma caixa só com Alto Alegre, tem aqui em 
depósito 8 contos. Dívidas não temos, a não ser aquelas mensais. 

PONTO VIII 

  Chegaram aos 3 de dezembro de 1896, recebidos em Pernambuco, sob aviso 
do P. Provincial, pelo abaixo assinado os seguintes Padres e Irmãos: fr. Hilarião, fr. 
Agostinho e fr. Vitor junto com os Irmãos fr. Serafim e fr. Angélico. 

 Graças a Deus não temos a lamentar[nestes] anos, nem mortos, nem graves 
doenças, mas pelo contrário a própria Província envie ainda bons Padres e Irmãos e 
continue a nos ajudar como boa mãe. 

 V.P. digne-se nos dar a sua paternal Benção, a qual efundindo-se sobre nós e 
sobre toda esta Vinha inculta e içada de cizânia, fecunde nossos esforços e nos faça 
certos de que agradam ao Céu. Non nobis Domine non nobis sed Nomini tuo sit 
gloria. 

     O Superior Regular Fr. Carlos de S. Martinho 
     Iº Discreto Fr. Afonso M. de Lecco 
     II° Discreto Fr. Mansueto de Peveranza. 
 

P.S. Fr. Estevão e fr. Reinaldo não podem assinar, porque estão longe; porém, 
pelo que se relaciona com a economia eles estão cientes e quanto se diz sobre suas 
Residências, vem deles próprios. 

Dada do Hospício de Nossa Senhora do Carmo 

do Maranhão – na oitava de São Boaventura [22 de Julho de 1897] 
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ANEXO J – RELAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS CAPUCHINHOS DA MISSÃO DO 
MARANHÃO 
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ANEXO J – RELAÇÃO DOS CAPUCHINHOS DA MISSÃO DO MARANHÃO (Cont.) 
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ANEXO L –  REGISTRO DA ASSOCIAÇÃO EDUCADORA ÍTALO-BRASILIENSE 
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ANEXO M – MAPA DO SERTÃO DE BARRA DO CORDA - MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331 

 

ANEXO N  - MAPA DA FAZENDA DE ALTO ALEGRE-MA 
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ANEXO O – JORNAL “PACOTILHA” – 1901. 
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ANEXO O – JORNAL “PACOTILHA” – 1901 
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ANEXO O – JORNAL “PACOTILHA” – 1901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


