É sobre alguns desses jesuítas, escritos e
polêmicas, e do papel que eles cumpriram
na formação do despertar do americanismo no século XVIII, que trata este belo
livro de Beatriz Domingues. Com erudição
a respeito da produção escrita dos jesuítas e com rigor documental e analítico que
distancia sua pesquisa da simples admiração ou apologia da Companhia de Jesus, a
autora insere aqui tanto os jesuítas provenientes de América hispânica como os da
América portuguesa no ﬂuxo da Ilustração
Católica e nos diálogos travados com a Ilustração européia. Nesta instigante inserção,
ela recupera o signiﬁcado de autores como
João Daniel para o aparecimento de uma
consciência da individualidade brasileira.
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Mesmo assim, nos cárceres de Portugal,
no exílio na Inglaterra ou na Itália exercendo as mais variadas ocupações ou nas
diversas lutas desse conturbado tempo, os
agora ex-jesuítas seguiram escrevendo e
polemizando, travando uma batalha por
uma memória positiva da Companhia de
Jesus e mostrando que a temporalidade
jesuíta era maior que a instituição que a
tinha gerado.
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Durante três séculos os jesuítas se distinguiram por seus diversos afazeres e também por escrever sobre o que faziam e o
que pensavam. Escreviam para inﬂuenciar
a Igreja e a cristandade e a profusão de
sua escrita levou a que a que boa parte
do que se pensava da Companhia de Jesus era gerado pelo que os jesuítas escreviam ou seus amigos e inimigos escreviam
sobre eles. Formados no seu “modo de
proceder” desde o noviciado para ser obedientes dentro da ordem, eram também
treinados desde cedo na arte da retórica
para defender suas idéias, a Igreja e a
Companhia dos ataques de seus detratores. Além de abordar nos seus livros os
mais diversos campos de saber, os escritos dos jesuítas ﬁzeram com que muitas
partes do globo, em particular o chamado
Novo Mundo, o Japão e a China, fossem
conhecidos pelos leitores europeus, por
vezes até chegar aos detalhes. Na circulação de informações entre muitas regiões
da América como Canadá, Paraguai e o
Rio Amazonas, e os leitores europeus dos
séculos XVI, XVII e XVIII, os escritos dos
jesuítas eram os trilhos pelos que transitavam informações e imaginários sobre a natureza e os habitantes do continente. Não
foram poucas a vezes que, nos embates
da colônia e da metrópole, o que os jesuítas faziam e escreviam, com descrição ou
com ardor, provocava intensas polêmicas,
que atravessaram séculos e avançaram
até o ﬁnal do XVIII com a ordem já extinta.

