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Resumo 

Recriada no Rio de Janeiro após a chegada da Corte em 1808, a Mesa da Consciência 

e Ordens desempenhou, na América, funções semelhantes àquelas que exercia na 

Europa, embora restritas quase sempre às questões do culto e do clero. Seu 

funcionamento continuou a obedecer aos procedimentos característicos do Antigo 

Regime, descritos por A. M. Hespanha, entre outros. Sua documentação, até 1828, 

quando foi extinta, conservou-se no Arquivo Nacional e serviu de base para minha 

tese de doutorado, cujo percurso procuro aqui acompanhar. 

Ainda que de um ponto de vista institucional e a partir dos interesses do poder, essa 

documentação representa uma janela privilegiada para o exame da religião e da 

religiosidade no Brasil desse período. Em particular, ela deixa perceber a enorme 

precariedade do processo de cristianização conduzido, até então, através de um clero 

mal instruído e pouco diferenciado da população em geral, presa daqueles 

comportamentos que a reforma tridentina propusera-se a extirpar. Tal perspectiva 

viu-se corroborada posteriormente através de um estudo iconográfico de alguns 

conjuntos de ex-votos pintados, cujos traços sugerem com freqüência uma 

familiaridade com o sagrado e um gosto pelo extraordinário que denunciam a 

distância que esses fiéis mantinham em relação à sensibilidade religiosa moderna. 

Desse ângulo, a América portuguesa experimentou um processo de cristianização que 

não a conduziu nem ao “triunfo da Quaresma” apontado por Peter Burke, nem à 

“saída de toda a religião”, de que fala Marcel Gauchet, mas, ao invés, à persistência 

de uma estrutura social afim à do Antigo Regime, em que a cultura escrita, no 

sentido de J. Goody & I. Watt, de F. Furet & J. Ozouf, não pôde afirmar-se. Na 

realidade, fez do Brasil – o maior contingente de católicos do globo, conforme se diz 

– uma nação de pau-oco. 
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