
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – Departamento de História 
Pesquisa: A Companhia de Jesus e os Índios na Capitania do Rio de Janeiro: séculos XVI XVII e XVIII 
Orientadora: Eunícia Fernandes 
Pesquisadora: Débora Meira 
2010.1 

 

CAMPOS, Lenin Soares. O padre, o filósofo e o profeta. A América de Simão de 

Vasconcelos. Dissertação (Mestrado em História). RN: Departamento de História da 

RN, 2007, 172 pp. 

 

Localização do Autor 

Possui bacharelado e licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (2003) e mestrado em História e Espaço pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (2007), atualmente fazendo doutorado em História e Tradição 

na Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de História, com 

ênfase em Apropriações da Antiguidade no mundo Moderno, atuando principalmente 

nos seguintes temas: Análise do discurso, Tradição intelectual ocidental, Antiguidade 

clássica, Crônicas coloniais e História moderna. 

Localização da Obra 

Lenin Soares Campos escreve em 2007 “O padre, o filósofo e o profeta. A América de 

Simão de Vasconcelos” para obtenção do grau de mestre no curso de Pós-graduação 

em história pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2007. 

Resumo de Conteúdo 

 Introdução 

“Pensaremos como no nível discursivo a América é representada e traduzida para 

olhos europeus e, a partir daí, como se torna civilizada, passando a figurar como um 

espaço comparável à própria Europa. Em outras palavras, como este espaço 

ocidental, pensando a ocidentalização dentro do processo de autoconstrução do 

ocidente que ocorre ao mesmo tempo tanto no Velho Mundo como naquele recém 

descoberto.” Pg. 13 

“(...) para trabalhar com uma idéia de Renascimento que também envolve um tipo de 

sociedade e um modo de viver dos homens de um determinado período da história. 

Dentro desta sociedade, e deste modo de viver localizamos o que é inegável: que 

existem sim referências ao passado clássico como um elemento definido, contudo não 

apenas ao passado grego ou romano, a Antiguidade renascentista também é judia e 

cristã.” Pg. 15 

“Pretendemos, por exemplo, questionar a participação do autor, o padre jesuíta Simão 

de Vasconcelos, na construção de um discurso que pretende ocidentalizar a América, 

que características particulares a pena de Vasconcelos deu ao processo de 

dominação da América pelas vias discursivas.” Pg. 18 

“Para a História, neste período, a Chrônica da Companhia de Jesus será o lugar para 

retirar as informações de como os jesuítas chegaram ao Brasil, complementando 

assim as informações extraídas principalmente de outras crônicas.” Pg. 31 
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 Subcapítulo 1. Simão de Vasconcelos: o mundo e as obras 

“Mudando-se para a América, (...), deixa claro, os portugueses e espanhóis tentavam 

recriar os mesmos ambiente com que estavam acostumados na Europa. Instituições 

políticas e econômicas, e também o mesmo ambiente cultural (...).” Pg. 39-40 

“Pensando assim, não é difícil explicar como encontramos na América elementos que 

claramente se vinculam à tradição intelectual que era corrente na Europa naquele 

período: o Renascimento.” Pg. 40 

“(...)o renascimento ocorre com a valorização da tradição intelectual oriunda do mundo 

antigo, sobretudo o mundo clássico (Grécia e Roma entre os séculos V e III a.C), com 

o claro objetivo de enaltecer o tempo em se vivia”. Pg. 43. 

“E, Por fim, ocorre um afastamento porque para os homens modernos, apesar da 

qualidade indiscutível dos Antigos, (...).”Pg. 44 

“(...) o Renascimento português (...) tem como seu elemento essencial o Humanismo. 

O Humanismo „trata-se de uma legião multiforme, exibindo ora uma ora outra 

face.‟2Meio antigos, medievais e modernos: (...).”Pg. 44 

“Os jesuítas eram, sem sombra de dúvida, os mais renascentistas dentre as ordens 

religiosas da Igreja Católica. Eles mantinham laços estreitos com esta tradição através 

de uma educação que esmerava por um saber puramente humanista.”Pg. 47. 

“Simão de Vasconcelos então, como jesuíta, era portador de toda esta tradição 

intelectual. Vasconcelos nasceu na cidade do Porto, em Portugal, em 1597, e ainda 

jovem veio com a família para o Brasil.” Pg.47 

“As pesquisas feitas utilizando como base a obra de Vasconcelos, na produção 

brasileira, se concentraram basicamente nas informações para as biografias dos 

padres José de Anchieta e Manuel da Nóbrega.” Pg. 51 

“A Chronica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil e do que obrarão seus filhos 

nesta parte do Novo mundo, publicada em 1653, e as Notícias curiosas e necessárias 

das cousas do Brasil, publicada pela primeira vez em 1668 e depois reunida como 

preâmbulo da Chronica, são escritas ao estilo dos tratados e histórias dos antigos 

romanos tendo como modelo claro os Anais de Tácito e a obra de Cícero.” Pg. 52 

“Nas Notícias, Vasconcelos se expressa como geógrafo, etnólogo, botânico, zoólogo, 

em suma, humanista. Noticia o descobrimento do Novo Mundo e do Brasil, descreveo 

e à sua gente e trata da bondade da terra, inclusive chega a localizar o paraíso criado 

por Deus, o Jardim do Édem, descrito no Gênese, na América.” Pg. 52-53 

“Garantem a existência porque através destes textos que os europeus começam a 

imaginar a existência de um continente além do Mar Tenebroso, e através deste 

imaginar começar a conquistá-lo.” Pg. 55 

“No caso específico das crônicas dos jesuítas, também vale lembrar que esta 

produção garante que a própria Companhia escreva sua história e assim garanta para 
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o futuro uma verdade histórica bem clara e definida, deixando apenas que fosse 

lembrado aquilo que participasse da sua missão.”Pg. 56. 

“(...): Vasconcelos trata, em sua Chronica, das ações indígenas na mesma parte em 

que fala da natureza, ou seja, considerando os índios como algo não-civilizado, 

contudo na mesma crônica ele se volta a explicar as diferenças entre os índios e os 

europeus. Se existem diferenças a serem explicadas é porque em algum nível, o 

jesuíta considera os índios parecidos com os europeus. Vemos então já reflexos das 

discussões sobre a humanidades dos indígenas que ocorria, sobretudo dentro da 

Igreja desde o descobrimento da América nos fins do século XV.” Pg. 60. 

Primeiro livro das Noticias curiosas e necessárias do Brasil 

“Por isso ele propõem que se eduquem os índios, para que assim, estes indivíduos de 

segunda categoria ganhem o trato político dos homens e apuram-se seus sentidos nas 

obras da razão, ou seja, nas obras que o aproximem de Deus, o que no fim é a obra 

máxima dos jesuítas.”Pg. 65 

Livro segundo das Noticias curiosas e necessárias do Brasil 

“Em seguida, o padre se concentra nas palavras de Aristóteles sobre o espaço 

americano. Afirmando que nem a América, nem o Brasil, apesar de localizar-se nos 

Trópicos não são tão quentes que se tornariam inabitáveis.” Pg. 67 

“Segundo o nosso cronista, os grandiosos arvoredos, bons ares, terras férteis e 

excelentes águas são os quatro elementos que definem o paraíso, por isso ele encerra 

seu Segundo Livro afirmando que o Brasil seria o Paraíso descrito pela Bíblia.”Pg. 67 

“Contudo, Jacinto de Magistir, o padre visitador da província do Brasil, se ocupou 

pessoalmente de censurar o livro, escrevendo ao padre geral da Companhia, 

mandando o parecer de vários outros padres, como Antônio Vieira e Baltasar Teles, 

criticando as Noticias.”Pg. 68 

Criticam a comparação feita por Vasconcelos, entre o Paraíso e o Brasil. 

“Vasconcelos então com ela a narrar as ações dos grandes varões da Companhia de 

Jesus. Primeiro o padre mestre Simão Rodrigues (...) atual chefe da Ordem em 

Portugal; depois Santo Ignácio de Loyola, o patriarca da Companhia de Jesus; em 

seguida, São Francisco Xavier, o „apóstolo das Índias. Ele então termina com Manuel 

da Nóbrega. (...). Ao falar desses três padres, dos quais dois foram santificados pela 

Igreja, (...), Vasconcelos pretende abrir caminho para poder falar dos feitos de 

Nóbrega na província do Brasil, comparando-as diretamente aos feitos dos outros 

padres em outros lugares onde a Ordem de Cristo atua.” Pg. 70 

Livro primeiro da Crônica da Companhia de Jesus 

“A fundação do Colégio, segundo Vasconcelos, teve razões principais: primeiro, o 

número de portugueses que viviam ali, que facilitaria o cuidado das almas; em 

segundo lugar, a reunião dos índios facilitaria seu cuidado; em terceiro, o tamanho 
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doBrasil fazia necessário um posto aquela altura para acudir as necessidades 

daquelas partes.”Pg. 75. 

“O último livro da Chronica da Companhia de Jesus se inicia no ano de 1569, e conta 

a história do martírio de 40 membros da Companhia de Jesus, além de uma súmula da 

vida de Inácio de Azevedo e seus companheiros e, principalmente, a morte do padre 

Manuel da Nóbrega.” Pg. 79. 

“Simão de Vasconcelos escreve oscilando da mesma forma: cabe dentro da sua 

Crônica tanto a verdade histórica, os fatos observados por ele mesmo, quanto aqueles 

que colheu de outros observadores, estórias que El oviu de terceiros, sobre ftos 

históricos e sobre criaturas fabulosas que viviam nas florestas que não teve acesso. 

Vasconcelos utiliza o método de produzir história que se espelhava nos historiadores 

clássicos e não via diferença entre o testemunho do documento, o testemunho ocular 

e aquilo que se ouviu falar‟.”Pg. 80-81 

“(...): as crônicas jesuítas faziam parte do processo civilizador em que a Companhia 

estava inserida, portanto lê-las fazia parte da educação pelo qual passavam os 

noviços.” Pg. 81. 

 Subcapítulo 2. Antiguidades modernas 

“A crônica, e a jesuíta em especial, funciona do seguinte modo: garante uma História 

para aquele território, garantindo a existência dele perante o Tempo, inventando-o 

perante o tempo; e garante também uma geografia, dando consistência física, 

inventando-lhe um espaço, para os sonhos ibéricos e também católicos de expansão.” 

Pg. 84-85 

“Os jesuítas não estavam autorizados a criar expressões ou utilizar referências de uma 

forma que não fosse comum à toda Companhia. Pensar um jesuíta, quando falamos 

de retórica e produção textual, é o mesmo que pensar todos eles de uma única vez.” 

Pg. 86 

“(...), Vasconcelos utilizava à antiguidade clássica, Greco-romana e também judaico-

cristã, para criar este espaço que pudesse ser imaginado por seus leitores europeus. 

(...), através de referências à poesia de Ovídio e Virgílio, ou à história tanto de 

Heródoto, como em Políbio e Plutarco, às tragédias clássicas de Eurípedes e aos 

discursos de Quintiliano e Cícero – os quais todos faziam parte da formação de um 

padre jesuíta - (...).” Pg. 87 

“(...) descobrimentos, apesar de gerarem grandes mudanças pelo contato com o outro, 

tende-se a concluir que elas foram ignoradas marginalizadas, bloqueadas por 

interesses e mentalidades dominantes hostis‟ às mudanças. Estas mentalidades 

seriam a Igreja e os reis Católicos obscurantistas, retrógrados e intolerantes.” Pg. 92 

Tais afirmações são de críticos à modernidade ibérica, que atacavam as persistências 

medievais. 
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“Esta Divisão entre o bem e o mal, o dualismo que colocava o bem como a ação de 

Deus e o mal como a decadência carnal e material encaixava-se exatamente como a 

cosmogonia católica explica seu mundo durante o medievo” Pg. 114. 

“O padre apela para seus leitores, mostrando os argumentos favoráveis e aqueles 

contrários, e espera que o leitor tome suas decisões. Assim o jesuíta se exime de 

determinadas responsabilidades. (...). Na Companhia de Jesus o modo de escrever 

normatizava um autor inexistente que se abstrai da ação, seguindo o modelo épico. O 

autor de funde ao narrador da história evitando manifestar sua opinião, agindo muito 

mais como poeta do que como historiador.” Pg. 117. 

“(...) preferimos entender a presença católica no renascimento Moderno português 

apenas como uma característica, um fator problematizante do processo, não como um 

elemento que impediria a evolução da história humana em busca da Razão iluminista. 

(...). A presença da Igreja macula todo o processo, (...), como se os homens que se 

vinculassem a Igreja conseguissem se manter distantes de seu próprio tempo.” Pg. 

119. 

 Subcapítulo 3. O padre, o filósofo e o profeta 

“(...) entre as citações feitas à tradição clássica renascentista, os elementos mais 

citados são aqueles referentes a poesia mítica Greco-romana e as referências ao livro 

do Gênese, primeiro livro da Bíblia. Em segundo lugar é citado o filósofo grego 

Aristóteles” Pg. 121 

“Esta é a função de uma tradição cultural: ela garante elementos para que um homem 

filtre, leia, entenda a realidade a sua volta e lhe dê significado. (...). Entender a 

tradição em que a Crônica da Companhia de Jesus foi gestada e, ao mesmo tempo, 

equilibrar isto como o modo que Simão de Vasconcelos lidou com ela – como autor 

individualizado.” Pg. 123. 

“mas também há objetivos que apenas Simão de Vasconcelos deseja, e ele utiliza esta 

tradição, ao qual ele se apropria, para poder recriar sua própria realidade” Pg. 124 

“Mas sob o papado de Urbano V o estudo de Aristóteles tornou-se obrigatório para 

qualquer um que se pretendesse mestre em Artes. Aristóteles, contudo, ganhou 

especial valor quando se tornou base do Tomismo constrito por São Tomás de Aquino 

no século XIII, e esta doutrina foi oficializada pela Igreja Romana a partir do Concílio 

de Trento, realizado de 1545 a 1563. (...). O tema fundamental das meditações 

tomistas é o esclarecimento das relações entre a revelação e a filosofia, isto é, entre a 

fé e a razão.” Pg. 127 

“Outro elemento importante do Tomismo, cuja base em Aristóteles tem um acréscimo 

respeitável, é a relação entre alma e matéria. Para defender a integridade do Homem 

(corpo e alma), São Tomás de Aquino considera a alma como forma (ato) do corpo 

(potência), acrescentado, contudo, que enquanto ser, a alma independe da matéria, o 

que torna substancia espiritual ou forma pura (enteléquia). Com isso, São Tomás 

garante a imortalidade da alma.” Pg.128 
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“O modelo da Poética diz que mimese (imitação) da natureza é de responsabilidade da 

arte. Repeti-la em versos, prosa ou nas artes plásticas é o objetivo do artista 

renascentista, (...). Por isso a atenção voltada para as „ciências naturais‟ é uma 

característica importante para qualquer humanista.” Pg. 128 

“Simão de Vasconcelos discute com Aristóteles, não lhe negando autoridade, mas 

questionando, empiricamente, a verdade de suas afirmações. (...). A oposição 

aristotélica não diminui a importância deste, apenas demonstra a que a idéia de um 

Renascimento como mera cópia do mundo antigo é um conceito errôneo.” Pg. 129-130 

“Para Aristóteles o ser (ousia, „aquele que existe por si mesmo‟) é aquilo que há de 

mais importante numa substancia, num objeto, numa pessoa, não podendo ser tirado 

desta sem que o ser se perca de si mesmo. Negar o ser para o Brasil, como diz o 

jesuíta, é negar-lhe a própria existência do real. É colocar o Brasil como uma terra 

imaginária, existente apenas nas fantasias mais espetaculares dos marinheiros. (...). 

Usando estas referências então Simão de Vasconcelos começa a construir uma 

imagem da América.” Pg. 134-135 

“ (...), afinal a América que ele constrói é anti-aristotélica, anti-tomista, entrementes o 

jesuíta não deixa de participar do discurso institucional católico que tenta proteger o 

mundo da expansão protestante. (...). Primeiro Simão de Vasconcelos garante um ser 

que o Tomismo negava à América. Ele levanta características daquele espaço em um 

tratado geográfico, apenas para garantir um Ser que tivesse um lugar diante do mundo 

intelectual/explicativo que o Tomismo representava.” Pg. 136 

“Rompe com Aristóteles ao dizer que os rios brasileiros, o Amazonas e o da Prata, são 

os “imperadores do Mundo” e não se comparam aos cinquetas estádios italianos que o 

grego dá ao Indo e que eles devem ser inclusive os rios que contornam o paraíso” Pg. 

138 

“Há também lugar para as referencias feitas aos livros do profeta Samuel, e aos livros 

dos Reis e as Crônicas que o complementam narrando a Bíblia, e história da 

construção de um estado israelita monárquico.” Pg. 139 

“A imagem do rei, então legitima-se através de uma imagem quase divina que se 

superpõem à dele e isso se dá ao comparar as ações do rei de Portugal construindo 

um império divino na Terra feita pelo rei Davi. (...). Em outras palavras, Vasconcelos 

ao vincular ações e personagens da criação do „reino dourado‟ com a constituição do 

império português, garante uma ligação direta com Davi, depois Jesus Cristo, e por 

fim, o rei de Portugal.” Pg. 143 

“Mas também um espaço é construído na comparação entre Israel e o Brasil. Há uma 

ligação imediata entre um e outro, com comparações de espaços muitas vezes diretas. 

(...) são uma tentativa de reafirmar a organização do império português como um 

império sagrado. Um império com homens santos e com um território sagrado.”Pg. 

146-147. 

 Considerações Finais 
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“Quando Vasconcelos cria sua América ele imediatamente passa sobre ela um 

apagador e lhe retira todas as características que faziam da América americana, se 

apaga o que tinha de diferente, uma outra realidade que não a Europa, ou o mundo 

conhecido, e a partir desta tabula rasa, desta folha em branco, o jesuíta começa a 

moldar, através de seus conceitos – renascentistas, Greco-romanos, judaicos-cristãos, 

ocidentais -, uma nova América que sempre, sempre, será idêntica à Europa que ele 

deixou para trás. Toda a América precisa, urgentemente, ser limpa de sua infestação 

de coisas e pessoas diferentes, para poder ser habitada pelos europeus. Esta é a 

função do texto jesuíta: ele apaga o diferente e transforma tudo o que encontrou no 

mais próximo possível da Europa.” Pg. 152-153 

“Quando o padre Vasconcelos retira da paisagem uma lagoa para substituí-la pela 

lagoa Estígia dos mitos gregos sobre o mundo dos mortos, não está mesclando uma 

com a outra: seu leitor não faz esse raciocínio, ele substitui imediatamente a paisagem 

americana por uma paisagem européia que lhe é mais familiar (...).”Pg. 153 

“No entanto, podemos, sim falar de aculturação. No sentido em que uma cultura se 

sobrepõem a outra. Impõe-se. Tenta controlá-la.” Pg. 153 

“Daí o uso indiscriminado do livro gênese na hora de construir uma América, como 

vimos na pena de Simão de Vasconcelos. Uma terra pura e sem pecado deveria ser 

protegida por um rei que descendia de reis divinos, de um rei colocado no poder pelo 

Deus cristão, um rei nomeado, profetizado.” Pg. 155 

“Simão de Vasconcelos, então, constrói uma América para estes homens ilustres 

habitarem. Uma terra de monstros – alguns animais, outros semi-humanos, outros 

humanos – que somente tais varões conseguiriam subjugar. Uma terra de delícias que 

somente estes homens, após derrotar tais bestas, estariam aptos a entrar, tal qual a 

Ilha dos Bem-aventurados na mitografia grega.” Pg. 157 

Se referindo ao mito de Aquiles 

“A tradição é a base de que ele parte, mas ela não o cerceia, não o prende, ele tem a 

liberdade para largá-la no momento que achar mais conveniente em favor do 

conhecimento e depois recuperá-la quando achar que deve. Isso diferencia a 

modernidade do medievo: liberdade de ação, liberdade de conhecimento.”Pg. 157-

158. 

Conceitos Utilizados 

Medievo 

Renascimento 

Principais Interlocutores 

Serafim Leite 

Ginzburg 

Certeau  
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