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Resumo  

 

DIAS, Daniela Barroso Ferreira. O Paraíso demoníaco - A censura inquisitorial 

na América a partir do veto às Chronicas da Companhia de Jesu, contexto e 

motivos. 2015. 201 f. Dissertação (Mestrado). Escola de Comunicação e Artes. 

Universidade de São Paulo, 2015. 

 

Este trabalho é um estudo da censura realizada no Brasil colonial, século XVII, a 

partir do veto ao livro Notícias Curiosas e Necessárias das Cousas do Brasil, de 

Simão de Vasconcelos. A abordagem prioriza encontrar alvos e temas 

censuráveis nos trechos subtraídos da obra1, a partir dos elementos constitutivos 

da sociedade da época. Investimos em levantar as questões primordiais da 

sociedade colonial, mas, principalmente, em encontrar os aspectos culturais que 

constituíram o catolicismo e as práticas da Inquisição, segundo inúmeros autores, 

a instituição “mais sanguinária e impiedosa da humanidade”, no que diz respeito a 

suas práticas e ao tempo de atuação. Contextualizamos historicamente a censura 

realizada pela Coroa/Igreja enquanto poder político na colônia e sua interferência 

abrupta na cultura e na comunicação por meio de práticas conscientes, em prol 

do status quo da instituição e da consolidação do discurso católico na colônia 

portuguesa, impedindo a manifestação da crítica e do pensamento livre.  

Palavras-chave: censura, comunicação, inquisição, Igreja, Simão de Vasconcelos 

 

 

                                            
1 Em anexo, constam 7 dos trechos censurados da primeira edição da obra, 4 deles não foram 
encontrados. 
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Abstract 

 

DIAS, Daniela Barroso Ferreira. O Paraíso demoníaco - A censura inquisitorial 

na América a partir do veto às Chronicas da Companhia de Jesu, contexto e 

motivos. 2015. 201 f. Dissertação (Mestrado). Escola de Comunicação e Artes. 

Universidade de São Paulo, 2015. 

 

This research is a study of censorship practiced in colonial Brazil, XVII century, 

from the veto to the book Notícias Curiosas e Necessárias das Cousas do Brasil, 

of the Simão de Vasconcelos. The approach gives priority to find targets and 

objectionable themes subtracted in parts of the work, from the constitutive 

elements of the society of that time. Invest in raising the key issues of colonial 

society, but mainly on finding the cultural aspects that constitute Catholicism and 

the Inquisition practices, according to many authors, the institution "more 

bloodthirsty and merciless humanity", with regard to their practices and time of 

operation. Historically contextualize censorship carried out by the Crown / Church 

as a political power in the colony and his abrupt interference in culture and 

communication through conscious practices in favor of the status quo of the 

institution and the Catholic discourse consolidation in the Portuguese colony, 

preventing the manifestation of criticism and free mind. 

 

Keywords: censorship, communication, inquisition, Church, Simão de Vasconcelos 
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APRESENTAÇÃO 

 

A cultura escrita é inseparável dos 
gestos violentos que a reprimem.  

Roger Chartier 
 

 
Censura sempre nos foi um termo intrigante. Muito antes de entendermos o 

que era, para que se usava e a quem servia, tanto a palavra quanto a prática nos 

pareceram algo arbitrário e conveniente. Com o passar do tempo, questioná-la foi 

consequência, em especial para sabermos a quem convinha. Dos bancos 

escolares até este mestrado foram vários os eventos em que a censura surgiu 

com determinismo atuante e transformador, interferindo em nosso trabalho e 

rotina, alterando rotas e histórias. Então, nos veio outro questionamento – a 

censura não acabou?  E, aos poucos, percebemos que não. Constatamos que 

ela, “camaleoa”, camuflou-se, alterou seu alvo, medeia outros agentes, alcança 

novos públicos, aborda outros temas. Porém, sua atuação continua a serviço da 

defesa dos interesses e privilégios de classes ou grupos hegemônicos que ora 

foram a igreja, o reino, o estado e, agora, o mercado. Como diz Gianfrancesco 

Guarnieri,  

 

[...] hoje estamos no terceiro momento da censura, que é muito 
pior. As pessoas continuam pensando do mesmo jeito, mas o 
sistema é perfeito, terrível. [...]. Atualmente, quem manda é a 
ideologia do capitalismo, do levar vantagem em tudo, essa 

ideologia podre. [...].2 

 

 

                                            
2 GUARNIERI, Gianfrancesco. In COSTA, Cristina. A censura em cena. São Paulo: 
EDUSP/FAPESP, 2006 , p. 21. 
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Essa constatação nos impulsionou a novos estudos que encontraram 

“fôlego” ao ingressarmos no curso de especialização em Gestão da Comunicação 

da ECA/USP, cujo aporte teórico nos auxiliou a elucidar como engajamentos e 

manipulações hegemônicos se davam por meio da comunicação em prol de 

objetivos muito mais distintos do que o simples comunicar. Percebemos que o 

cerceamento e a manipulação social permanecem fortes, especialmente em se 

tratando de educação, liberdade de expressão e igualdade social. Desde então, 

buscamos por meio da pesquisa compreender os mecanismos usados para 

manipular ou repreender a sociedade, embasamento que resultou no interesse 

por este projeto de mestrado. 

A partir desse momento, tomamos conhecimento do Arquivo Miroel Silveira 

(AMS), que reúne mais de seis mil peças de teatro censuradas entre 1930 e 1970. 

O contato com o arquivo e com os pesquisadores do Observatório de 

Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura (OBCOM-USP), grupo de 

pesquisa coordenado pela Profa. Dra. Maria Cristina Castilho Costa, deixou 

evidente a necessidade de discutir, pesquisar e debater a censura e suas formas 

de interferir na comunicação humana, seu impacto na opinião pública e, portanto, 

nas articulações sociais, nos processos de comunicação e nas políticas públicas. 

Partindo do estudo da censura prévia sobre o teatro, encontramos pesquisas que 

buscaram entender desde as práticas do politicamente correto ao cerceamento 

das artes e aos marcos que agora regulam a Internet, passando pela discussão 

da classificação indicativa dos programas televisivos, entre outros temas. 

A nós coube observar como a censura começou no Brasil. Decidimos 

pesquisar o período em que a Igreja e a Coroa portuguesa, primeiras instituições 

autoritárias a atuarem no país, introduziram aqui essa prática de forma 
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sistemática. Por isso, estudamos os séculos XVI e XVII, período da colonização, 

quando o principal alvo dos vetos eram textos que colocavam em xeque o poder 

da Coroa e do dogma católico. Sabemos que várias publicações eram proibidas 

sob a justificativa de serem heréticas ou de atentarem contra os bons costumes e 

a moral cristã, e estavam relacionadas em listas formuladas pelo Conselho Geral 

do Santo Ofício, chamadas Index. Entendemos que o cerceamento aos livros, e 

também à prensa, na América Portuguesa, foi determinante para a formação 

tardia da imprensa e do mercado editorial brasileiro, como nos coloca Sandra 

Reimão3, bem como marcou nossa percepção histórica, nossa memória e nossa 

cultura.  

Então, escolhemos um livro como objeto de análise, pois compreendermos 

ser ele um constante alvo de cerceamento e de censura desde sua gênese, 

especialmente pela Igreja e pelo poder régio, controladores de sua publicação e 

circulação. Por essa razão, reunimos nossa inquietação a respeito dos temas 

ligados à censura, à liberdade de expressão e à repressão ao nosso interesse 

pelas publicações, escolhendo para estudo uma das primeiras obras censuradas 

na Colônia: Notícias Curiosas e Necessárias das Cousas do Brasil, do jesuíta 

Simão de Vasconcelos. O projeto aborda a censura do século XVII, com foco 

principal na segunda metade, mas recupera historicamente o período entre os 

séculos XI e XVI, épocas de intensas mudanças na Europa, de transição de Eras, 

                                            
3 REIMÃO, Sandra. Censura a livros no Brasil In COSTA, Cristina (Org.) A censura em debate. 
São Paulo: ECA/USP, 2014. Citando Nelson Werneck Sodré, comenta que, diferente do que 
ocorreu no Brasil, o aparecimento tardio da imprensa e da produção editorial, a América 
Espanhola desenvolveu a prensa e abriu universidades ainda no século XVI (a San Marco foi 
aberta em 1551) por razão de neste lugar já haver uma cultura complexa e formada (incas e 
astecas). Para dominá-las e destruí-las era necessária a interferência maciça da cultura ibérica 
criando instituições de aprendizado e de cultura. Essas instituições eram sintomas da 
intransigência cultural, geradas para o esmagamento da cultura local e para implementar a cultura 
externa. Já os nativos brasileiros estavam dispersos e viviam em comunidades menores e menos 
organizadas, dispensando o investimento nesses recursos. 
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da consolidação dos Estados ibéricos e das navegações. Porém, parte das 

práticas de censura colonial brasileira, como o processo de Simão de 

Vasconcelos, não contém registros no Brasil, está nos países ibéricos. Por isso, 

um dos pontos mais sensíveis do estudo está na questão documental. Apesar 

disso, mantivemos o trabalho seguindo uma abordagem historiográfica, cujo 

quadro central da análise baseou-se em estudos desenvolvidos anteriormente e 

em documentos secundários, como as solicitações de Simão de Vasconcelos ao 

Santo Ofício para a liberação da obra Notícias Curiosas e Necessárias das 

Cousas do Brasil.  

A partir de então, partimos para a análise dos pontos centrais da obra 

censurada, o paraíso terreal, a bondade do silvícola, e também para os aspectos 

sociais e culturais da sociedade do período. Essa abordagem foi determinante, 

pois nos conduziu a questões significativas a respeito da época como o medo, as 

crenças e as intempéries que alimentaram o “fanatismo” que movia a sociedade a 

concordar com as práticas inquisitoriais. Uma de nossas hipóteses centrais foca a 

necessidade de o Catolicismo romano precisar reforçar seu próprio discurso – e 

isso avaliamos por meio das inúmeras culturas e símbolos que incorporou na 

tentativa de facilitar a comunicação com fiéis de culturas distintas –, mas também 

de ressignificar atos corriqueiros que atuaram como balizas das práticas de 

conversão e de manutenção dos convertidos.  

Dessa forma, referendamos o fato de que os mecanismos censores 

também estavam engajados no Brasil como parte de uma instituição conhecedora 

de seus interesses. A censura correspondia a fenômenos de dominação 

consciente, com intuito de influenciar nossa comunicação e cultura por meio da 

dominação simbólica e da linguagem, impactando a memória e a cultura 
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brasileiras. Acreditamos que Igreja e Coroa impediam intencionalmente a edição e 

a circulação de publicações em medida similar à qual propagavam conteúdos 

oficiais e símbolos dogmáticos.  

Além de configurar fenômenos de dominação, entendemos que a prática 

da censura da Igreja tentou promover uma massificação da memória social, da 

história e da cultura como outras civilizações anteriores tentaram realizar. Costa 

diz que a Igreja e a Coroa portuguesa desenvolveram uma tradição censória no 

Brasil, uma herança, que teve como modelo um colonialismo rigoroso que se 

tornou espelho de rotinas e práticas de controle, de demonstração de poder, 

baseadas em paternalismo e clientelismo, facilmente adaptados no decorrer de 

nossa história4. 

O ponto central do trabalho está na abordagem dos temas censurados na 

obra de Vasconcelos. É por meio dessa mensagem central, que assume o Brasil 

edênico e o gentio humanizado, que levantamos aspectos relacionados à 

descrição geográfica do território brasileiro e sobre o comportamento e a cultura 

dos silvícolas para entendermos porque Vasconcelos foi vetado, pois sabemos 

que outras obras enalteceram a natureza da América Portuguesa sem sofrer o 

mesmo tratamento dado às Notícias5. Entendemos que o conteúdo desse livro, 

que prefacia a obra Chronicas da Companhia de Jesu no Estado do Brasil, 

contrariou os dogmas católicos por valorizar a pureza e a cultura dos nativos e 

reforçar a ideia de ser aqui o Éden terreal. Esse pensamento poderia ser 

considerado heresia, primeiro porque o perfil das publicações aceitas tinha como 

principal função enaltecer a Deus ou conduzir o homem a melhorar seus atos, 

                                            
4 COSTA, Cristina. Op. cit., p. 52. 
5 Outros autores como Pero de Gândavo, Pero Vaz de Caminha, além de colonizadores como 
Colombo e Vasco da Gama já haviam expressado sua admiração pela terra e pelos nativos 
anteriormente. 
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como profissão de fé. Segundo, porque a partir das revelações do padre 

Vasconcelos ficava referendado e admitido pela instituição católica a existência 

do paraíso terreal no Brasil6, o que não convinha às ideias do período e ao que 

chamamos dogmas da Instituição Católica.  

Nosso intuito principal foi evidenciar os motivos pelos quais o livro foi 

vetado para identificar os dogmas que os trechos censurados feriam. Para facilitar 

a explanação, os separamos em dois tipos: 1 - dogmas da religião católica e 2 – 

dogmas da instituição Igreja, pois percebemos certa distinção entre ambos e uma 

dicotomia entre o discurso e as práticas do clero, assim como o desconhecimento 

de parte do povo a respeito dos “reais” interesses do Estado católico.  

A obra do padre Vasconcelos poderia despertar o questionamento sobre a 

necessidade da catequese na América Portuguesa, mas, antes disso, seu veto 

evidenciou contrastes no posicionamento da Igreja em razão de discussões 

seculares, como a existência de um Éden na Terra e sobre o tratamento das 

diferenças que o Novo Mundo insistia em mostrar à Europa.  Mais que isso, tratou 

de questionar um ramo da ciência teológica, a demonologia, que pregava a 

distinção entre o bem e o mal, na manifestação dos contrários e na exaltação dos 

opostos. Para tanto, nossa pesquisa tentou observar a prática de censura na 

América colonial revelando que o texto de Vasconcelos divergiu dos interesses da 

instituição Igreja, da Coroa portuguesa e da incipiente sociedade já estabelecida 

no Brasil. Por isso, nossa análise precisou abordar a censura em outros 

processos históricos7, citando aspectos dos primeiros períodos da história do 

clero, da censura ocidental e, dessa forma, da comunicação nas Américas, 

                                            
6 Os trechos censurados compõem O Paraíso na América, tomo publicado no segundo livro da 
Chronicas da Companhia de Jesu, cujo título é Notícias Curiosas e Necessárias das Cousas do 
Brasil.  
7 LOPES, Maria Immacolata V. Pesquisa em Comunicação. São Paulo: Loyola, 2005, p. 132. 
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relacionando motivos pelos quais o livro de Vasconcelos sofreu sanções e outras 

formas de cerceamento da liberdade.  

Este trabalho está embasado por autores da Comunicação, das Ciências 

Sociais, da História e da Antropologia. O objetivo não foi mais relevante que a 

necessidade de se estabelecer uma abordagem multidisciplinar na tratativa do 

objeto e dos fatos que compuseram a pesquisa. Entre os pesquisadores que 

sedimentaram os estudos sociológicos e comunicacionais estão Mircea Eliade, 

Carlo Ginzburg e Jean Delumeau, que apontaram questões relacionadas ao 

pensamento da Igreja, à distinção entre profano e sagrado e à questão 

dogmática; José Pardo Tomas, Ricardo Palma e Luis Gil abordam, sob uma 

perspectiva historiográfica, as questões políticas e administrativas do Santo Ofício 

e suas intervenções na América; Laura de Mello e Souza interferiu através de seu 

conteúdo histórico, mas, principalmente, por sua análise sobre questões ligadas à 

demonologia, à mentalidade europeia sobre a América, ao raciocínio da Igreja e 

sobre as práticas e recursos do Santo Ofício no Brasil; Clifford Geertz, Gilbert 

Durand, Sérgio Buarque de Holanda e Jean Paul Sartre sustentaram a análise 

cultural e imagética do período, apresentando também o pensamento 

antropológico sobre religiosidade, mito e imaginário; Maria Cristina Castilho 

Costa, José Marques de Mello e Luis Gil representaram a história e a análise da 

censura, tanto do ponto de vista de sua trajetória, quanto em relação à sua 

atuação, mecanismos e consequências. A contextualização histórica sobre a 

Inquisição foi embasada nos trabalhos de Francisco Bethencourt, de Ricardo 

Palma, de Luiz Nazario, de Ronaldo Vainfas e de G&J Testas, que documentaram 

a trajetória da instituição desde seus primórdios, ainda no século XII, até seu 

ápice durante a Era Moderna, na Europa e nas Américas. Anita Novinsky e Maria 
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Luiza Tucci Carneiro contribuíram com o arcabouço histórico especialmente no 

aspecto da Inquisição espanhola e sua caça às etnias. A censura aos livros foi 

respaldada nos trabalhos de Costa, de Pardo Tomas e de Robert Darnton e seus 

conhecimentos a respeito do caráter revolucionário das publicações, e também 

em Alberto Manguel, por meio de seus trabalhos sobre as consequências sociais 

e culturais da leitura. Sobre Simão de Vasconcelos e o livro objeto da pesquisa, 

os jesuítas e questões indígenas, contribuíram os estudos de Serafim Leite, de 

Luis A. de Oliveira Ramos, de Alceu Kuhnen, de Jean Delumeau, de Laura de 

Mello e Souza e de José Antônio Andrade de Araújo. Por fim, a análise sobre as 

questões relacionadas ao paraíso foi pautada nos trabalhos de Sérgio Buarque de 

Holanda e de C.Z Camenietzki. 

Em último, reforçamos nossa crença na abordagem histórica da censura 

em virtude de sua importância para os estudos relacionados à própria censura e à 

comunicação, pois, diz Costa, que “[...] apesar das diferentes formas de censura 

terem atuado durante o período colonial e durante a Monarquia, pouco se estudou 

a esse respeito e quase nada se avaliou em termos de perdas e danos para a 

produção simbólica e cultural do país.8”. Segundo Marialva Carlos Barbosa9, nada 

começa hoje, e a política de comunicação de um período reflete a prática social e 

histórica do mesmo. Cientes de que esse é um árduo e longo caminho a se trilhar, 

pretendemos aqui, despretenciosamente, dar um primeiro passo. 

 

 

                                            
8 COSTA, Cristina. Censura, repressão e resistência no Teatro Brasileiro. São Paulo: 
Annablume/ Fapesp, 2008, p. 7.  
9 BARBOSA, Marialva C. O presente o passado como processo comunicacional. Revista 
Matrizes, número.2 (Jan/Jun 2012), ECA/USP. 
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CAPÍTULO 1 – A obra e o réu  

 

 

Há quatro séculos historiadores, sociólogos, geógrafos e outros 

pesquisadores debruçam-se sobre a atuação das missões da Companhia de 

Jesus no Brasil. É consenso que os inacianos, nome atribuído com base no 

fundador da Ordem, Inácio de Loyola, atuaram incessantemente na colonização 

da América Portuguesa, especialmente no trabalho de catequizar índios, 

convertendo-os à fé cristã. Porém, além de trabalhar na evangelização, os 

jesuítas atuaram em outras frentes, especialmente em atividades de cunho 

educacional e literário, registrando as características do recém-descoberto Brasil. 

Suas obras são estudadas e discutidas até os dias atuais e torna-se deficitário 

entender o período colonial sem fazer uso das referências desses padres. Uma 

publicação das mais controversas são as Chronicas da Companhia de Jesu no 

Estado do Brasil, de autoria do padre Simão de Vasconcelos, que resulta no 

conjunto de livros escritos entre 1663 e 1668 com o objetivo de relatar e registrar 

características da colônia desde a chegada de Manuel da Nóbrega, ainda na 

primeira metade do século XVI. Nela, Vasconcelos discorre a respeito da atuação 

da Companhia, segundo Luís A. de Oliveira Ramos10, com viés propagandístico e 

exaltante, mas também descreve as características naturais do Brasil e de sua 

gente (os nativos).  

                                            
10 RAMOS, Luis A. de Oliveira. Introdução In. VASCONCELLOS, Simão. Notícias Curiosas e 
Necessárias das Cousas do Brasil. Reedição da Comissão Nacional para as comemorações 
dos descobrimentos portugueses. Belo Horizonte: Editora Livraria Itatiaia, 2001. Luís A. de Oliveira 
Ramos é o pesquisador responsável pela recolha dos textos que compuseram a publicação do 
livro em 2001, mas também dos trechos censurados pela Companhia de Jesus. 
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Tanto a obra como o próprio autor foram temas de discussões entre 

cronistas e pesquisadores por mais de quatro séculos, dividindo opiniões. De 

Antônio Vieira a Sampaio Bruno, que recrimina a redação sobre o primitivismo, a 

braveza dos índios11 e uma credulidade excessiva de Vasconcelos, a Serafim 

Leite, que atribui ao padre a “paternidade” do ufanismo12 brasileiro e também 

alerta para falhas historiográficas na obra, apesar de exaltar a capacidade 

historiográfica do autor, inclusive superando padre Antônio Vieira, considerado o 

melhor orador e pregador de seu tempo. “Embora as Notícias antecedentes e 

curiosas, que precedem, sobre ‘O Paraíso na América’, a desmereçam 

cientificamente, encerram o gérmen daquela ufania brasileira, em que já palpita o 

primeiro sobressalto de enraizamento autónomo lusíada, além-Atlântico”13.  

D. Francisco Brandão, cronista mor do Reino de Portugal, exaltou a riqueza 

de pormenores, essenciais para o conhecimento mais detalhado da nova terra e 

da atividade inaciana na América. A obra é considerada por ele uma das 

melhores publicações do período. Enquanto Francisco Adolfo de Varnhagen 

atribuiu a Vasconcelos o caráter crédulo e supersticioso14. Mas, apesar das 

fragilidades históricas e dos demais exageros que a circundam, Ramos chama a 

atenção para a relevância das Chronicas15, segundo ele, livro essencial sobre os 

aspectos fundamentais do seiscentismo nas Américas, sobre o papel da 

Companhia de Jesus e sobre as características do Brasil.  

                                            
11 Idem, p. 14. 
12 Idem, p. 73. 
13 MAURICIO. Domingos. Simão se Vasconcelos. Verbo – Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, 
vol. XVIII. In VASCONCELLOS, Simão. Op. Cit., p. 16.  
14 VARNHAGEN, Francisco Adolfo. História Geral do Brasil. São Paulo: Melhoramentos. 5ª. ed., 
1956. In VASCONCELLOS, Simão. Op. Cit., p. 14. 
15 Para facilitar a leitura desse capítulo, a partir de então chamaremos o livro Chronicas da 
Companhia de Jesu no Estado do Brasil, apenas de Chronicas e o Notícias curiosas e necessárias 
sobre a cousas do Brasil de Notícias. 
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Controversa, a publicação que dividiu opiniões desde a sua escrita foi 

censurada na primeira edição, tendo trechos cortados na obra já pronta, em 

Portugal, pelos próprios jesuítas. Entre as razões que justificaram o veto estão a 

excessiva exaltação dos nativos brasileiros e as afirmações a respeito de 

características edênicas do Brasil, registradas no tomo O Paraíso na América16, 

inserido em Notícias Curiosas e Necessárias das Cousas do Brasil, livro que 

introduz as Chronicas. Giram em torno do veto opiniões do colegiado inaciano, 

mas também polêmicas envolvendo a destituição de padres interventores e 

desafetos pessoais entre os jesuítas, divididos ideologicamente, em grande parte 

por questões que esbarravam na liberdade dos índios e no desbravamento de 

novas terras. 

****** 

 

Escrita a partir de 1660, a primeira versão do primeiro livro das Chronicas17 

foi impressa e publicada em Portugal no ano de 1663. Seus dois primeiros 

volumes (Notícias antecedentes, curiosas e necessárias das cousas do Brasil e 

Noticias curiosas, e necessárias das cousas do Brasil) formam as Notícias 

curiosas e necessárias sobre a cousas do Brasil, impresso em formato 33cm x 

23cm, que trazia em sua folha de rosto uma gravura de Clouwet da Antuérpia 

dedicada a D. Afonso VI. 

                                            
16 As Chronicas estão divididas em vários livros, dos quais fazem parte Notícias Curiosas e 
Necessárias das Cousas do Brasil, primeiro e segundo livros. O tomo O Paraíso na América, em 
parte censurado, compõe o livro dois e foi vetado logo após impressa a primeira edição em 
Portugal.  
17 A versão censurada das Chronicas foi reeditada no século XIX, no Rio de Janeiro e em Lisboa, 
dessa vez com notas de Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro (no Brasil), enquanto que a edição 
portuguesa trouxe ainda trechos com cartas do jesuíta Manuel da Nóbrega. Em 1977, houve uma 
terceira edição da obra completa e, em 2001, foi reeditada Notícias Curiosas e Necessárias das 
Cousas do Brasil, dessa vez em versão separada, como em 1668, porém trazendo os trechos 
suprimidos na edição do século XVII. 
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As Chronicas contam a atuação da Companhia de Jesus no Brasil desde a 

chegada de Manuel da Nóbrega à colônia. Os livros relatam a chegada do padre 

José de Anchieta, sendo que, segundo apuração de Ramos, três quartos se 

concentram nas biografias devotas, na ação missionária e nos feitos dos jesuítas, 

excluindo por completo outras congregações18, assim como desconsidera fontes 

como o bandeirante Antônio Raposo Tavares. A outra parte da obra original 

aborda a geografia do Brasil, os costumes indígenas, sua cultura e organização 

social e a delicada relação entre indígenas e portugueses, segundo descreve 

Zulmira Santos:  

 

[...] o primeiro Livro, de 1549 a 1555, narra as circunstâncias que 

envolvem a ida de Nóbrega e dos seus companheiros, a viagem 

acompanhando o primeiro governador Tomé de Sousa, a chegada 

a Salvador e, sobretudo, as primeiras acções missionárias e o 

início do movimento que levou à fundação do Colégio da Baía, S. 

Vicente, e das Casas do Espírito Santo, Pernambuco e Porto 

Seguro. “O Livro II” (1555 a 1562) termina o primeiro volume, 

relatando a chegada de Anchieta, as lutas entre os índios e 

Portugueses inicialmente sob o comando do segundo governador, 

D. Duarte da Costa, prosseguidas pelo terceiro, Mem de Sá, 

chegando à Baía em 1555. Os “Livros III e IV”, ambos 

intensamente pontuados por biografias devotas, ocupam 

respectivamente os anos 1563 a 1568 e 1568 a 1570.19  

 

Alguns censores contemporâneos de Vasconcelos, como o padre Antônio 

de Sá, definiram as Chronicas como uma publicação de experiências repetidas e 

de tradições constantes20, exaltando o caráter heroico da Companhia, sob a 

descrição detalhada de um contexto construído para ressaltar o paradigma de 

                                            
18 RAMOS, Luis A. de Oliveira. Introdução In. VASCONCELLOS, Simão. Op. cit., p. 25. 
19 Idem, p. 25. 
20 Ibidem, p. 26. 
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santidade da época. Segundo Ramos, esse paradigma mostrava santos de 

caráter heroico, tenazes e apegados aos lugares onde estiveram em missão. Era 

o perfil do próprio jesuíta, que desde a Contra Reforma aludiu-se o caráter de 

“salvador da Igreja”, não medindo esforços nem distâncias para fazê-lo. Prova 

disso são publicações sobre o trabalho de santos como Francisco Xavier, na 

África, e das missões na Ásia. Portanto, as Chronicas tinham a intenção de 

valorizar a atuação inaciana no Brasil fazendo, inclusive, um contraponto com a 

exuberância da natureza, a quem Vasconcelos, como já dissemos, dedica 

páginas introdutórias. E são nessas interferências que surgiu o ponto intrigante da 

obra que teve 11 trechos cortados21 pela censura.  

O problema mais relevante ocorreu na parte que Simão de Vasconcelos 

intitulou O Paraíso na América, cuja principal característica está na descrição 

ufanista da nova terra. Vasconcelos concebeu um Éden no “coração” do Brasil, 

sustentado por relatos dos índios “cruzados”22, usando fontes acadêmicas como 

São Tomás de Aquino. Assim, o paraíso seria localizado na Amazônia23, debaixo 

da linha equinocial, na região temperada, deleitável e muito amena para a 

convivência do homem. Somente o Brasil apresentava tais condições, que 

Vasconcelos descreveu da seguinte forma:  

 

– há de se vestir de verde, com erva, pasto e arvoredo de vários 

gêneros; 

– gozará de bom clima, boas influências do céu, do sol, da lua e 

das estrelas; 

– revelar-se-ão abundantes as suas águas em peixes, e seus ares 

em aves; 

                                            
21 Parte dos trechos suprimidos na primeira versão da obra constam no anexo desse trabalho.  
22 Referência aos cavaleiros cruzados. 
23 RAMOS, Luis A. In. VASCONCELLOS, Simão. Op. cit., p. 29. 
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– produzirá todos os gêneros de animais e bestas da terra. 24 

 

 

O padre também atribuiu aos grandes rios brasileiros elementos edênicos. 

Segundo ele, o Amazonas e o Prata/Paraná eram os dois gigantes que formavam, 

junto do Atlântico, a Ilha-Brasil, reforçando a tese contemporânea de o paraíso 

estar separado em uma ilha oceânica-fluvial dos domínios de Castela (América 

espanhola). Essa separação exaltava ainda mais a pureza da terra, mas também 

expandia a América portuguesa em direção ao oeste, contribuindo para a profecia 

de a nação lusitana ser soberana ao Sul do Equador, e também influenciava a 

atuação de bandeirantes como Raposo Tavares, um dos principais expansionistas 

para o interior do Brasil.  

A descrição de Vasconcelos ainda ressaltava aspectos da cultura indígena 

e reforçava um olhar mais humanista para a questão silvícola, característica dele 

e de outros padres como Antônio Vieira ou Bartolomeu de Las Casas (América 

Espanhola), que assumidamente não concordavam com a escravização do nativo. 

Sua análise reforçou que o gentio é passível de redenção e tem humanidade. Na 

obra, Vasconcelos questionou sobre quem formou os primeiros preceptores dos 

índios, deixando claro que esse povo teve uma cultura anterior ao 

descobrimento25, condenando aqueles que caluniavam a região e seus 

habitantes, para ele, feitos por Deus, afirmando que a chamada zona tórrida era, 

na verdade, aprazível. Em outro momento, afirmou ter encontrado cinco pontos 

com as pegadas de São Tomé (1 – Norte de São Vicente; 2 – Itapoã, Bahia de 

Todos os Santos; 3 – Praia de Toqué Toqué, Bahia de Todos os Santos; 4 – 

                                            
24 Idem, ibidem. 
25 Idem, p. 27. 
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Itajurá, Cabo Frio e 5 – Cidade de Paraíba, onde também constava a pegada de 

seu acompanhante, São João Crisóstomo)26, corroborando as especulações de 

que o apóstolo esteve no Brasil.  

Se o teor propagandístico e apologético encontrou aderência aos ideais 

inacianos, especialmente no Brasil, o ufanismo da obra confrontou os jesuítas e 

Notícias sofreu censura adquirindo as seguintes características:  

 

[...] os dois livros das Noticias antecedentes, curiosas e 

necessárias das cousas do Brasil, com as páginas numeradas de 

1 a 178, seguida do índice dos dois livros antecedentes nas 

páginas 185 a 188. As páginas de numeração 179 a 184 inexistem 

e correspondem aos parágrafos eliminados pela censura, além 

disso, no exemplar em excelente estado de conservação que 

manuseamos na John Carter Brown Library, na Brown Universite 

(Providence, RI – USA), a folha correspondente às páginas 177-

178 encontra-se colada ao fólio, indicando que foi impressa à 

parte, substituindo a original. Seguem-se os quatro livros da 

Chronica, com numeração de páginas 1 a 470, os versos do padre 

José Anchieta em louvor da Virgem (em latim), páginas 481 a 528, 

e um índice da Chronica com seis folhas, sem numeração de 

páginas (Vasconcelos, 1663)”27.  

 

Segundo José Antônio Andrade de Araújo, as Chronicas tiveram um longo 

e conturbado processo de publicação, iniciado a partir de 1661, quando o livro 

passou pelo parecer de três instâncias: 1) Geral dos jesuítas, 2) do Santo Ofício e 

3) do Paço, procedimento padrão da censura em Portugal desde 1517. Após esse 

                                            
26 HOLANDA, Sergio Buarque. Visão do Paraíso. São Paulo: Brasiliense/Publifolha,1994, p. 136. 
27 ARAUJO, José Antônio Andrade. A construção do Paraíso: discurso milenarista de Simão de 
Vasconcelos, Tese apresentada à Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2004, p. 29. 
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trâmite, levaram mais dois anos para serem liberadas, quando os trechos foram 

modificados ou retirados pela censura.  

 

Nas páginas iniciais da Chronica, que precedem as Notícias 

antecedentes, curiosas e necessárias das cousas do Brasil, 

encontramos as aprovações divididas em quatro subtítulos. As 

APROVAÇÕES DA RELIGIÃO reúnem as três aprovações, 

necessárias para publicação, de membros da Companhia de 

Jesus: Antonio de Sá, no Colégio da Bahia em 18/5/1661, Jacinto 

de Carvalhaes, na Bahia em 20/05/1661, e João Pereira, na Bahia 

em 17/4/1661 (Vasconcellos, 1663). As aprovações foram 

enviadas pelo Provincial Baltasar de Sequeira ao Geral, através 

de carta com data de 26/5/1661, com a solicitação que se 

imprimisse a Chronica sem ser preciso ir a Roma.28  

 

Porém, soa estranho que uma obra destinada a exaltar a atuação da 

Companhia de Jesus, dita propagandística da Ordem, segundo Ramos, que 

descreve uma terra abençoada, tenha sido censurada pelos próprios inacianos. 

Sem descartar as divergências que ocorreram entre seu autor e o censor, o 

visitador do Santo Ofício no Brasil, Jacinto de Magistris, há outros motivos para o 

veto dos trechos suprimidos. Motivos que também levaram Vasconcelos e 

Magistris a atuarem em lados opostos e que dividiram os jesuítas, enfraquecendo-

os em momentos como o de sua expulsão da vila de São Paulo em 1640. 

Portanto, o que havia de errado com as Notícias que fez com que os argumentos 

formulados por Magistris encontrassem eco nas três instâncias censoras do 

período, culminando na censura e corte da publicação? Para Ramos, o conteúdo 

vetado, especialmente o sobre o gentio, contestava a necessidade da intervenção 

                                            
28 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus in ARAUJO, Jose Antonio Andrade. Op. cit., p. 
30. 
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da Igreja na colônia, lesando os princípios da instituição na América. Essas 

características afrontaram homens como Magistris e os superiores da própria 

Companhia de Jesus por questões que iam muito além do relacionamento 

amistoso com o silvícola.  

 

 

Eis o homem 

Simão de Vasconcelos nasceu em 1596, na cidade do Porto e, aos 19 

anos, já no Brasil, entrou para a Companhia de Jesus. Versado em latim, estudou 

Filosofia e Teologia, disciplinas que também ministrou quando professor e mestre 

de noviços. Foi orador, cronista e historiador da Companhia, geógrafo, etnógrafo, 

além de biógrafo de seus antecessores, os jesuítas Manuel da Nóbrega e 

Anchieta. Admirador das Letras e das Artes, alcançou grau de mestre das artes 

na Bahia e foi professor de Humanidades, Gramática, Retórica e de Teologia 

Moral. Sua vida e atuação foram influenciadas pela expansão açucareira e pela 

invasão holandesa no litoral do Nordeste. De visão expansionista, observava o 

progresso das Ciências e das Humanidades, característica do Renascimento, que 

admirava e apresentava aos alunos do noviciado na Bahia. 

Em 1641, de volta a Portugal, assumiu o cargo de Secretário da Província 

e de Procurador Geral na Embaixada de Fidelidade ao Brasil, onde atuou ao lado 

do padre Antônio Vieira, cujas relações com o Santo Ofício também não foram as 

mais amistosas. Segundo Arnaldo Niskier, Vieira foi o protagonista do processo 

“mais famoso do século XVII”, safando-se apenas após conseguir uma 
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providencial do Papa29. Dois anos mais tarde, Vasconcelos estava de volta ao 

Brasil para assumir o cargo de vice-reitor do Colégio Jesuíta da Bahia, quando foi 

chamado para a reitoria do Colégio no Rio de Janeiro, cargo que ocupou três 

anos mais tarde.  

Simão de Vasconcelos era exitoso administrador dos colégios e tinha 

facilidade em angariar fundos para manutenção dessas casas, e também para 

construção de igrejas e realização de obras para os carentes. Por várias vezes, 

recolheu fundos com os senhores de engenho para destinar a obras assistenciais 

ou aos cofres da Companhia de Jesus, especialmente aos colégios afetados 

pelas invasões holandesas. “E quanto mais gastava, diz a Ânua que o conta, mais 

Deus lhe dava”30. Alcançou êxito administrativo e econômico a ponto de ajudar a 

sanear as contas dos colégios da Bahia e de Pernambuco.  

Serafim Leite também lhe atribuiu talento como negociador e mediador de 

conflitos. Ficaram conhecidas as intercessões de Simão de Vasconcelos em favor 

de negociações de pau-brasil com a metrópole. Também investiu em campanhas 

pela causa missionária em locais como Espírito Santo e Maranhão, e no pedido 

de intervenção da vila de São Paulo, solicitando ao rei que fizesse com que os 

jesuítas voltassem às aldeias daquele lugar, após sua expulsão em 1640. Nos 

anos de 1654, atuou como mediador no conflito entre duas das famílias mais 

importantes de Piratininga – os Garcia e os Camargo, evitando o derramamento 

de sangue e regulando as eleições. Atuação que lhe rendeu a gratidão dos 

paulistas e proporcionou a volta dos jesuítas à vila. Também intermediou conflitos 

entre os carmelitas no Rio de Janeiro, e incentivou as missões jesuíticas em 

                                            
29 NISKIER, Arnaldo. Inquisição e literatura. In NOVINSKY, Anita. Inquisição: Ensaios sobre 
mentalidades, heresias e arte. São Paulo: Edusp, 1992, p. 550. 
30 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus, Belo Horizonte: Editora Itatiaia, Tomo IX, 
2000, p. 174. 
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Jacobina (BA) e Rio das Contas. Mas foi favorável à saída das missões do Rio de 

Janeiro por conta da influência do mal comportamento dos portugueses sobre os 

silvícolas. Os nativos eram incentivados pelos brancos a irem contra os jesuítas 

que condenavam o comportamento lascivo, hostil e pecaminoso dos lusos, 

influenciadores diretos na catequização dos índios. Foi defensor da liberdade do 

indígena, comungando da mesma visão de Antônio Vieira e Las Casas.  

A carreira de cronista/historiador de Simão de Vasconcelos foi iniciada por 

volta de 1656 quando era vice-reitor no Colégio Jesuíta da Bahia, cargo que 

exerceu por duas vezes. Essa atuação é controversa e polêmica, pois, como 

vimos, rende ao padre opiniões elogiosas, mas também a fama de ser 

excessivamente imaginativo e otimista. Suas principais obras são: 

 O livro sobre João de Almeida, em 1658; 

  Chronicas da Companhia de Jesu do Estado do Brasil – Lisboa, 

1660, considerada uma de suas obras mais importantes. Dividida 

em dois livros, sendo o primeiro composto pelas obras introdutórias 

Notícias antecedentes, curiosas e necessárias das cousas do Brasil 

e Notícias curiosas, e necessárias das cousas do Brasil, relata 

Companhia de Jesus na América Portuguesa entre 1549 e 1570, 

quando morre Manuel da Nóbrega, personagem principal da crônica. 

O cenário do livro é a Bahia; 

 Continuação das maravilhas que Deus é servido a obrar no Estado 

do Brasil, por intervenção do mui religioso e penitente servo seu, o 

venerável P. João de Almeida da Companhia de Jesus – Lisboa. 

1662; 
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 Chronicas da Companhia de Jesu do Estado do Brasil: e do que 

obrarão seus filhos nesta parte do novo mundo – Lisboa, 1663; 

 Sermão que pregou na Bahia em o primeiro de janeiro de 1659 – 

Lisboa, 1663; 

 Vida do venerável padre José de Anchieta – Brasil, 1663. Trata da 

vida do padre fundador do colégio de São Paulo, focando 

especialmente sua atuação nas missões jesuítas, a partir de 1553; 

 Notícias Curiosas e necessárias das cousas do Brasil – Brasil, 1668. 

Juntas, essas obras descrevem cerca de 100 anos da atuação na 

Companhia no Brasil.  

O padre ainda atuou como Procurador Geral do Brasil em Roma no ano de 

1660, pleiteando o cargo de Visitador do Brasil, atribuído ao padre Jacinto de 

Magistris. A posição foi contestada num evento chamado a Jacintada, quando 

Vasconcelos e outros jesuítas se rebelam pela deposição de Magistris da função 

de visitador. A ação recebeu sanções da Igreja, que anos mais tarde foram 

perdoadas, exceto pelo próprio Magistris que seria eterno desafeto de 

Vasconcelos e o primeiro a embargar e solicitar o veto ao livro do jesuíta. 

Magistris alcançou pareceres em Coimbra, Évora e Lisboa a favor da censura das 

Chronicas, possibilitando a censura e a exclusão de trechos. Em resposta, 

Vasconcelos emitiria uma declaração pedindo a liberação do livro onde declara as 

inverdades do visitador. 

Ironicamente, anos antes, Simão de Vasconcelos também foi nomeado 

Comissário do Santo Ofício. A data exata não é conhecida, mas segundo José 
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Antonio Andrade de Araújo31, essa nomeação ocorreu pelos anos de 1625, 

embora o fato não esteja registrado na obra de Serafim Leite32, evidenciando uma 

inexpressiva atuação de Vasconcelos nos tribunais. O jesuíta morreu em 1671, 

quando era reitor do colégio do Rio de Janeiro pela segunda vez. 

                                            
31 ARAUJO, José Antônio Andrade. Op. cit., p. 27. 
32 Idem. p. 30. 
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CAPÍTULO 2 – Motes e motivações aparentes 

 

 

O processo de censura ao qual foi submetido Simão de Vasconcelos e sua 

obra Notícias Curiosas e Necessárias das Coisas do Brasil é composto por 

características tanto de ordem política como eclesiástica e dogmática. Ele 

evidencia que a Igreja Católica não era uma instituição coesa, cuja prática 

contava com aprovação total de seus membros, e que a forma de atuação dos 

vários colegiados que a compunham não estava em plena concordância.  

A primeira parte que nos interessa ressaltar é a questão de ordem política, 

motivo explicito do veto, mas que também pode ser considerada uma armadilha 

para aqueles que realmente buscam entender as razões pelas quais as Chronicas 

tiveram trechos suprimidos. Porém, essa é uma causa que não pode ser, em 

nenhuma hipótese, desconsiderada. Vale lembrar que a obra sofreu cortes 

apenas após a intervenção de Magistris, depois de já ter sido aprovada pela 

Santa Sé.33  

O processo de censura/aprovação do livro começou no ano de 1662, 

quando o próprio Simão de Vasconcelos o enviou para o Santo Ofício. A primeira 

liberação foi realizada pelo Frei Duarte da Conceição, que ressaltou a 

necessidade de outras licenças, como a do Padre Provincial. Em Roma, recebeu 

o aval do Vigário Geral da Companhia de Jesus, João Paulo Oliva, em 4/7/1662. 

Em outubro do mesmo ano, a obra teve a segunda autorização do Santo Ofício 

com o Frei Francisco Brandão, que encaminhou a obra para a Licença do Paço. A 

impressão foi autorizada em 7/11/1662, mas a distribuição ocorreu apenas em 

                                            
33 Leia-se Santa Sé o que hoje representa o Vaticano, na época, correspondia a Roma.  
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9/3/1665, evidenciando que houve novo procedimento de revisões e censuras 

entre 1662 e a impressão final. Serafim Leite atribui o burocrático processo 

diretamente à interferência do visitador Jacinto de Magistris:  

 

[...] o P. Visitador Jacinto de Magistris e alguns êmulos do autor 

[Vasconcellos] informaram desfavoravelmente o P. Geral, que não 

obstante haver já dado aprovação, ordenou se riscasse [os 

parágrafos finais das Notícias], apesar das autorizações já 

concedidas.34  

 

Jacinto de Magistris tornou-se Visitador do Santo Ofício no Brasil à revelia 

dos principais missionários que atuavam na colônia, quando estes pediam por 

Simão de Vasconcelos. A controvérsia deu início a inúmeros desafetos entre os 

padres e promoveu uma das primeiras ações da censura a um livro produzido na 

colônia e sobre o Brasil. Foi Magistris o primeiro censor da obra ao registrar uma 

Carta ao Geral (Roma) sugerindo a substituição de trechos da seguinte maneira: 

“[...] todos unânimes em declarar que não havia nada definido em matéria de fé 

sobre o lugar Paraíso Terrestre, e que Vasconcelos não afirmava, mas apenas 

lembrava a probabilidade de o Paraíso ser na América, isto é, no Brasil, [...]”.35 A 

ação de Magistris foi tão eficiente que, segundo relata Ramos, não restou ao 

menos um exemplar original, sem os cortes. Parte dos textos censurados, que 

atualmente compõem o apêndice da edição comemorativa não foram preservados 

em português, só foram encontrados em Manuscrito Romano36 e, atualmente, 

compõem o apêndice da obra reeditada em 2000. 

                                            
34 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus. In ARAUJO, José Antônio Andrade. Op. 
Cit., p. 29. 
35 Idem, p. 34. 
36 RAMOS, Luis A. de Oliveira. Introdução In. VASCONCELLOS, Simão. Op. cit., p. 9. 
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É evidente que as relações de Vasconcelos com o visitador Jacinto de 

Magistris não eram amistosas e a censura a Chronicas foi o ponto alto desse 

conflito. Mas, para Ramos, o visitador Magistris não se opunha apenas a 

Vasconcelos, nem seus motivos estavam calcados na disputa que ambos fizeram 

pela função de visitador, antes disso, Magistris se opunha aos métodos de 

catequização dos jesuítas no Brasil, criticando outros nomes como Antônio Vieira. 

Entre suas principais críticas estavam certa benevolência no tratamento do índio 

ou questões relacionadas a formação do colegiado na colônia portuguesa, como a 

entrada de brasileiros e mestiços no noviciado, cujo limite de dez Vasconcelos e 

Antônio Vieira sempre desrespeitaram.  

Em posições opostas no colégio jesuíta, e com pontos de vista extremos, 

Magistris e Vasconcelos travaram batalhas registradas por meio de pareceres e 

correspondências durante anos37:  

 Carta de Magistris enviada ao Geral sobre a viagem de Simão de 

Vasconcelos à Genova; 

 Troca de correspondências entre o próprio Magistris e Vasconcelos 

sobre “assuntos do Brasil”; 

 Carta de Magistris ao Geral relatando a respeito dos padres Simão de 

Vasconcelos e Antônio Vieira;  

 Cartas de Magistris ao Geral contra os padres da província do Brasil – 

João Pimenta, Antônio Vieira e Simão de Vasconcelos – em razão da 

visita deste à Portugal. Na sequência, outra carta relata a demora dos 

padres em voltar à província. 

                                            
37 Idem, ibidem.  
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Serafim Leite ressalta que Magistris, na condição de Visitador, ficou 

desagradado em ver a educação do noviciado no Brasil, orientado pelo Provincial 

João da Costa e por Simão de Vasconcelos, inclusive pelo aumento de noviços 

nascidos na colônia. Ele relembra que foi nessa ocasião que o padre João da 

Costa propôs a deposição do visitador, ocorrida em setembro de 1663, evento 

que ficou conhecido como a Jacintada. Ao retornar a Lisboa, Magistris se 

encarregou de submeter as Chronicas à censura, anulando os pareceres positivos 

e convencendo o Supervisor Geral da Companhia a reconsiderar a liberação do 

livro. Para Serafim Leite, o episódio de deposição do provincial é visto como um 

dos mais graves acontecimentos da Companhia de Jesus no século XVII, e o 

maior motivo da censura ao livro de Simão de Vasconcelos. 

Compreendidos os motivos que levaram Jacinto de Magistris a pedir o veto 

das Chronicas, questionamos os argumentos que ele encontrou para fazer o 

Santo Ofício reconsiderar a censura ao livro, pois Simão de Vasconcelos, vice-

reitor de colégios jesuítas na Bahia e no Rio de Janeiro, ao que indica sua 

biografia, abordadas nas obras de Serafim Leite e José Antônio Andrade de 

Araújo, não tinha características de um crítico ou de um insubordinado. Seu ponto 

frágil, então, poderia estar na forma inconveniente como discorreu a respeito das 

características naturais do Brasil, comparando-o ao Éden, e na defesa da figura 

do nativo. Após a interferência de Magistris, nem todo seu renome o isentou da 

censura, mas pode tê-lo livrado de uma punição maior. Vários padres tiveram fim 

bem mais cruel que o dado a Vasconcelos, sendo queimados, torturados e 

punidos nos Autos de fé por faltas semelhantes e até menores. O peruano Camilo 



36 
 

Henríquez38 foi condenado em Lima por guardar livros proibidos. Desterrado ao 

Chile, teria lá formado o jornal La Aurora. Da mesma forma, ocorreu no século 

XVIII com o frei Luis Vieira da Silva39, acusado de ser um dos inconfidentes e 

condenado por traição, especialmente em razão da biblioteca que mantinha em 

Ouro Preto. Por motivos políticos e hierárquicos, Dom Bartolomé Carranza, 

arcebispo de Toledo, estimado por Felipe II e pelo Papa Paulo IV, foi levado aos 

tribunais por obra de D. Pedro de Castro, arcebispo de Cuenca, preterido na 

escolha do bispado de Toledo. Segundo Ricardo Palma, em Anais da Inquisição 

em Lima, os métodos coercivos da Igreja também poderiam ser usados contra 

seus membros, e as faltas nem sempre eram graves, como ocorreu com inúmeras 

freiras, por cujas experiências místicas eram obrigadas a relatar seu cotidiano e 

supliciadas, submetidas a um confessor/inquisidor. 

Mas por que o discurso do jesuíta Simão de Vasconcelos seria 

inconveniente? Por que a Igreja encontrou motivos para suprimir trechos de sua 

obra a partir do questionamento de Jacinto de Magistris? Sérgio Buarque de 

Holanda afirma que outros cronistas daquele tempo fizeram relatos semelhantes a 

respeito do Éden terreal e que o clero não combatia a ideia da existência do horto 

santo.40 Porém, a obra de Vasconcelos carregava características que infringiam 

normas e objetivos do Catolicismo ao relatar um paraíso terreno alcançável. Dois 

dogmas que dizem respeito aos humanos não permitem que o homem alcance o 

paraíso na Terra: todo homem carrega o pecado original, realizado por Adão, por 

descendência; O homem não é capaz de se redimir de seus pecados, somente 

                                            
38 PALMA, Ricardo. Anais da Inquisição em Lima. São Paulo: Edusp, 1992, p. 104. 
39 FRIEIRO, Eduardo. O diabo na Livraria do Cônego. Belo Horizonte: Itatiaia, 1957. 
40 HOLANDA. Sérgio Buarque, Op. Cit., p. 186. 
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pela misericórdia divina41. Por isso, era mais interessante manter o paraíso como 

uma realidade etérea, incompatível com a do homem comum, pecador. A 

abordagem do jesuíta, definitivamente, não era a mais aceita pela igreja, que 

ainda no século XVI fixou uma “versão canônica” a respeito do Éden terreal.  

 

[...] a misteriosa zona tórrida, inhabitabilis et impermeabilis42, 

banhada pelas águas de um mar que ninguém viu, devido ao 

seu escaldante calor – o oceanus quem nemo evidit 

hominum proter zonam torridam de algums mapas – 

correspondia em seu significado encoberto aquela mesma 

espécie de chamas com que o senhor esperara impedir 

qualquer acesso dos homens ao paraíso perdido. Tal opinião 

tenderia a situar o Éden num mundo austral inteiramente 

segregado dos lugares povoados por intransponíveis 

desertos, só habitados de espécies monstruosas, aqueles 

mesmos desertos cheios de pavores que (...) serviriam para 

barrar o ingresso do horto das delícias, a imagem assim 

forjada guardara por muito tempo notável poder de contagio. 

Até o século 18 ainda se fixou assim.43  

 

Além disso, a partir do Renascimento Cultural, a Igreja tornou-se mais 

cuidadosa com os símbolos e as alusões ao Classicismo. Desde a Idade Média 

as visões sobre o paraíso e as características da mitologia clássica se fundiram. 

Holanda relata que parte dos navegadores do mundo antigo, dos fenícios aos 

gregos, cria na existência de um horto paradisíaco, com natureza exuberante, 

clima ameno, pleno de árvores frutíferas, onde a colheita era fácil e não era 

necessário trabalhar para viver. O local também estava livre de doenças e de 

                                            
41 http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html  
42 Grifos nossos. 
43 HOLANDA, Sérgio Buarque. Op. Cit., p. 198. 
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sofrimento, e os homens gozavam de eterna juventude. Uma das lendas mais 

difundidas até a Idade Média é a do horto das Hespérides, que situava o paraíso 

numa ilha perdida nos oceanos, influenciando o imaginário de navegadores 

europeus.44 Diz Holanda, que Aristóteles descreveu um campo de maravilhas 

encontrado pelos cartagineses que, receosos de que os habitantes de Cartago 

partissem em busca de encontrá-lo, proibiram sua busca e despovoaram a ilha 

para que caísse no esquecimento. A chamada Terrae Incognitae, onde jamais se 

viu fome, morte ou tempestade, tinha a entrada protegida por Atlas.45  

As descrições medievais preservaram características clássicas, 

acrescentadas de mitos pagãos de outras partes da Europa, como a visão de 

monstros e seres horrendos que impediam a chegada dos homens ao Éden. 

Holanda diz que quase todas as versões sobre o paraíso desse período, inclusive 

as dos católicos, são inconcebíveis sem a presença de uma fauna 

antropomórfica, com seres mágicos propositadamente colocados entre o paraíso 

e o pecador pela própria mão de Deus. Segundo ele, essa associação remonta a 

tradições anteriores ao Cristianismo, que durante a Idade Média incorporou parte 

desse imaginário baseado nas mitologias e nas religiões pagãs.46 Enquanto o 

Gênese aponta a existência de anjos em torno do Éden, que tem sua entrada 

guardada por Miguel Arcanjo com sua espada flamejante nas mãos, os povos não 

cristãos imaginavam as muralhas do horto envoltas em fogo eterno, cuja função 

era afugentar os maus homens e os espíritos ruins. Nos séculos XVI e XVII 

                                            
44 Idem, p. 187. 
45 Idem, p. 191. 
46 Idem, p. 22 e 23. 
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tornou-se comum a relação entre o imaginário clássico com as ilusões 

demoníacas.47   

 

Na nota idílica desse mundo irreal não faltou quem discernisse os 

marcos de velhos esquemas onde ao quadro do paraíso do 

Gênese se tinham aos poucos anexado reminiscências dos 

Campos Elíseos, da idade de ouro virgiliana ou ovidiana e do 

jardim das Hespérides. Como, e de que forma, puderam contrair 

esse enlace duas tradições inimigas, uma oriunda das crenças do 

paganismo, e decorrente, a outra, das Santas Escrituras?48   

 

O relato de Vasconcelos trouxe aspectos que remontam à Antiguidade 

Clássica, comuns no Renascimento que ele apreciava, como a descrição 

elaborada de uma natureza exuberante. “Todos os lugares amenos do antigo 

mundo, ou verdadeiros, ou ainda fabulosos de Campos Elíseos, hortus pensiles, 

ilha de Atlanta etc, podem ceder a muitos da América (...)”49. Por outro lado, ele 

não desprezou a visão do indígena, pois os nativos também cultivavam lendas 

sobre um paraíso no Brasil que chegaram a ser difundidas na colônia lusitana e 

que também encontraram adeptos na metrópole. Diante da possibilidade de 

encontrar o horto santo na América do Sul, os portugueses organizaram-se em 

expedições ao lado de índios que erravam pelos sertões em busca do Éden.   

 

O êxodo dos Guarani-Apapocuva, isto é, que o estabelecimento 

dos tupi e parentes deles, originários do Sul, ao longo da costa 

atlântica resultara de grandes movimentos religiosos, e estes 

continuaram a processar-se até os dias atuais entre as mesmas 

                                            
47 DELUMEAU, Jean. De religião e de homens. São Paulo: Edições Loyola, 2000, p. 243. 
48 HOLANDA, Sérgio Buarque. Op. Cit., p. 203. 
49 VASCONCELLOS, Simão. VASCONCELLOS, Simão. Notícias Curiosas e Necessárias das 
Cousas do Brasil. Comissão Nacional para as comemorações dos descobrimentos portugueses. 
Duque de Caxias (RJ): Editora Livraria Itatiaia, 2001. Consta no Apêndice 2 dessa obra o trecho 
na integra – 108 Conjectura tirada do temperamento. pp. 178-200. 
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tribos. Os Apapocuva representavam seu paraíso terreal como um 

sítio onde ninguém morre e onde todos encontravam, de sobra, os 

mais deliciosos manjares.50  

 

 

O conceito de “terra sem mal” dos guaranis chegou a convencer Manoel da 

Nóbrega, que durante sua estadia em São Paulo presenciou jornadas de índios e 

portugueses pelo sertão. Vasconcelos ouviu várias fontes indígenas, 

especialmente os tupinambás, além de relatos bandeirantes, como citamos 

anteriormente, Raposo Tavares. “[...] os escritos que lhe serviram de base para 

suas “noticias curiosas” apoiavam-se, de qualquer modo em testemunhos 

infinitos, assim como os que tinham certificado em sua crença na vinda de São 

Tomé ao Brasil, e isso era o bastante para que desse boa fé”.51 A partir desses 

depoimentos, e das definições adaptadas de São Tomás de Aquino, o jesuíta não 

só confirmou a existência do paraíso terreal como o localizou na América 

portuguesa. “Entre as regiões equatoriais, nenhuma, segundo o cronista da 

companhia, tinha em si as bondades que mostra o Brasil”.52 Para São Tomás, cita 

Holanda, o paraíso estaria abaixo da zona tórrida, situado entre rios caudalosos 

que, a priori, seriam o Fision (Ganges), o Heidequel (Tigre), o Gion (Nilo) e o 

Eufrates.53 Essa versão foi, ao longo do tempo, adaptada na colônia portuguesa 

pelo próprio Vasconcelos e seus seguidores, como António de León Pinelo, 

conselheiro real de Castela e, diz Holanda, cristão sem mancha visível de heresia 

ou judaísmo. Segundo Pinelo, o Heidequel seria o Prata, o Gion o Amazonas, e o 

Eufrates o Orenoco. Ele professava que o fruto proibido seria o maracujá e que o 

                                            
50 HOLANDA, Sérgio Buarque. Op. Cit., p.173. 
51 Idem, p.169.  
52 Idem, p.174. 
53 Idem, p.171. 
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homem nascera na América do Sul, chegando à Ásia depois do dilúvio, após 

navegar sentido Oriente. Segundo sua versão, a arca de Noé teria partido de cima 

da cordilheira dos Andes.54 Versões como essa encontraram partidários, o que 

reforçou ainda mais a fé do jesuíta de que o paraíso fora, infalivelmente, colocado 

por Deus no Brasil. “É indubitável que naqueles tempos as fórmulas literárias 

queriam ter, não raro, valor literal, mais literal com certeza do que o teriam se 

empregadas hoje: as próprias metáforas nem sempre eram apenas 

metafóricas”.55 Portanto, o que Vasconcelos expôs em suas Chronicas, 

conquistando adeptos e mobilizando expedições, poderia ser facilmente 

considerado repreensível.   

 

Não lhe custaria mesmo acreditar, em face das muitas maravilhas 

que se escreveram sobre o Grão Pará, e amparado naquela “fé 

comum da tradição humana”, na possibilidade de ter sido ali 

plantado por Deus o próprio paraíso terreal. Isso mesmo há de 

dizê-lo em alguns parágrafos de suas Notícias curiosas, onde 

formula e responde à pergunta sobre se o mesmo paraíso não 

seria na América. Consultados alguns mestres de Lisboa e outros 

das Universidades de Évora e Coimbra, todos foram acordes em 

que não havia nada de definido em matéria de fé sobre os sítios e 

que o autor não afirmava, tão somente lembrava, a probabilidade 

de achar-se na América, isto é, no Brasil, deixando essa 

probabilidade ao critério de quem o lesse. Não obstante os 

pareceres unânimes dos doutores, veio ordem terminante no 

sentido de se riscarem os tais parágrafos e de se recolher os dez 

exemplares já impressos e distribuídos a amigos de Vasconcelos. 

Continuou depois a impressão, mas suprimidas, ou antes 

resumidas, as páginas que se impugnaram. Entretanto, no resumo 

afinal publicado se não o afirma peremptoriamente, ao menos 

acha, e o dia que não cometeria pecado algum quem assim 

                                            
54 Idem, p. 170. 
55 Idem, p. 178 
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pensasse, já que tamanhos prodígios se tinhas assinalados nesta 

parte do mundo.56 

 

Ao que tudo indica, mesmo sofrendo cortes, o autor das Chronicas não 

abandonou sua ideia prima, sustentando-a apesar dos argumentos que a 

analisaram como inútil para a fé cristã. Conforme mencionado anteriormente, não 

interessavam ao clero obras cujo princípio não fosse fortalecer a convicção dos 

fiéis. As publicações incentivadas desde o século XV tinham os objetivos de 

enaltecer a fé e orientar os cristãos a serem obedientes a Deus. E dessa forma, o 

que contrariasse esse pensamento também carecia de ser proibido e eliminado. 

Vasconcelos ouviu o relato de índios, acatou elementos de culturas não católicas 

e expôs isso em uma obra jesuíta e, mesmo sendo ela censurada, conquistou 

adeptos para a teoria que organizou. Holanda diz que a partir dele outros homens 

debruçaram-se sobre o tema, “não falta, aliás, antes ou depois do jesuíta lusitano, 

quem abrace doutrina semelhante”57, inclusive porque a descoberta do paraíso no 

Brasil envaidecia os lusitanos tanto quanto aborrecia os castelhanos.  

Para a Igreja, aparceirada aos dois Estados, sendo ambos seus maiores 

aliados políticos e econômicos, o mais prudente era manter-se neutra nessa 

questão. Por isso, talvez, a melhor estratégia foi a de resgatar uma ideia mais 

conservadora sobre o Éden, cuja localização – Brasil, Flórida, Crescente Fértil – 

não importava, desde que fosse inacessível ao homem terreno. O posicionamento 

do clero preferiu mantê-lo inalcançável, não no espaço, mas no tempo, 

colocando-o no passado ou no futuro, nunca no presente. O paraíso não 

pertencia a essa vida, e não sendo desse tempo58, poderia estar em qualquer 

                                            
56 Idem, p. 171. 
57 Idem, p. 170. 
58 Idem, p. 186. 
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lugar. As lendas antigas que resgataram o paraíso terreal, algumas delas já 

comentadas aqui, também mantiveram o horto inatingível. Porém, esse 

argumento não serviu para intimidar os aventureiros (portugueses, judeus, 

muçulmanos), ao contrário, os levou a pesquisar temas marítimos e, acredita 

Holanda, os impulsionou a atravessar os oceanos.  

 

 

Versões sobre o paraíso  

O título deste subcapítulo é literal. Ele explicita que a questão edênica é, 

antes de tudo, múltipla. Anteriormente, vimos que a provável existência do 

paraíso terreal, acessível ou não ao homem, significou muita coisa e justificou 

tantas outras. Segundo a teoria judaico-cristã, Deus criou o Éden na expectativa 

de mantê-lo eternamente habitado por suas criaturas, onde homem e mulher 

gozassem de paz, harmonia e conforto num espaço imaculado com as seguintes 

características: 

E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; 

e apareça a porção seca; e assim foi. E chamou Deus à porção 

seca Terra; e ao ajuntamento das águas chamou Mares; e viu 

Deus que era bom. E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva 

que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua 

espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e assim foi. E a 

terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, 

e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua 

espécie; e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 

terceiro. [...] 

E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 

nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as 

aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo 
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o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua 

imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. E 

Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e 

enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e 

sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre 

a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê 

semente, que está sobre a face de toda a terra; e toda a árvore, 

em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a 

todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil 

da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para 

mantimento; e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis 

que era muito bom; e foi a tarde e a manhã, o dia sexto.59  

 

Mas o homem frustrou o projeto divino e foi banido, sendo obrigado a se 

manter numa terra inóspita por meio de seu suor. Ocorre que a ira divina não 

apagou o desejo que o homem manteve de voltar ao paraíso, e esse sonho 

movimentou o imaginário de várias culturas e religiões, judaicas, cristãs e pagãs. 

Em Visões do Paraíso, Sérgio Buarque de Holanda discorre capítulos inteiros 

sobre povos que buscaram sua localização, sendo que a maioria deles o 

descreveu como um lugar de eterna juventude, onde não se morre, onde o clima 

e a natureza são agradáveis, as privações e as guerras não existem, mas, 

especialmente, onde refariam uma aliança com o criador. A lenda do Horto das 

Hespérides e da Terrae Incognitae tinha versões entre os bárbaros, que também 

criam num lugar aprazível, farto de alimentos alcançados sem esforço. Há 

variações de que o éden estaria entre a terra e a lua, da qual o São Tomás de 

Aquino, inspirador de Vasconcelos, também comungou. Isso explicariam o eclipse 

lunar e o fato de o paraíso não ter sido sucumbido durante o dilúvio. Nos anos 

300 d.C., Tertuliano e Lactâncio afirmaram que o horto edênico estaria protegido 

                                            
59 Bíblia, Genesis. Edições Ave-Maria. 1: 1-31. 
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por uma muralha de fogo ardente, que impediria a aproximação dos homens e 

dos maus espíritos.60 Alexandre, o Grande, também se encantou pelo mito do 

paraíso terral e contam lendas que ele alcançou as colunas de Hércules na região 

Iter ad Paradisium. Essa visão é importante, pois coloca-se entre o imaginário 

pagão e o medieval que fez muita relevância para o Cristianismo, influenciando 

nobres como Dom Pedro. Segundo Holanda, o infante andou pelo deserto e 

alcançou montanhas de onde avistou o Tigre, o Eufrates, o Gion e o Fison, os rios 

que circundavam o paraíso, porém sua tripulação feneceu, alguns morreram de 

remar nas correntezas, outros caíram cegos ou surdos com o estrondo da 

aproximação das águas, insuportáveis ao ouvido humano, outros se afogaram ou 

simplesmente se perderam.61   

Na América, o bispo Bartolomeu de Las Casas também cria no paraíso 

terreal, mas o imaginava mais alto e sem nenhum acesso ao homem, numa 

região segura das intempéries terrenas e dos climas diferentes e insalubres. 

Estaria numa terceira região do ar, calma, limpa e serena. Colombo comungava 

da opinião de Las Casas, passando a procurar o éden durante sua estadia na 

América, “quando chegado à altura da província do Pária, se imaginava à porta do 

Paraíso Terreal”.62 

 

[...] creio, se passasse por debaixo da linha equinocial, que ali 

chegando, neste lugar mais alto, achará maior temperança e 

diversidade nas estrelas e nas águas, não porque acredite que 

onde se acha altura extrema seja possível navegar-se ou sempre 

                                            
60 HOLANDA. Sérgio Buarque de. Op. cit., p. 196. 
61 Idem, p. 193.  
62 Idem, ibidem. 
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possível subir até lá, pois creio que lá está o paraíso terrestre, 

onde ninguém pode chegar, salvo por vontade divina.63 

 

Essas versões não se confirmaram durante a Idade Antiga, mas 

influenciaram o imaginário do período medieval pré-navegações. Holanda afirma 

que parte do que se especulava a respeito do éden ficou esquecido do registro, 

muito por causa dos objetivos explicitados nas navegações descobridoras, cuja 

busca de especiarias e metais ocultou os anseios mais íntimos de navegadores 

que também tinham entre suas ambições encontrar o horto santo. Outros autores, 

como Jean Delumeau e Laura de Mello e Souza, reforçam a ideia de que a visão 

do éden ainda fazia parte do cotidiano de um europeu angustiado e massacrado 

por fome, guerras, peste e clima extremados. A dura vida dos habitantes da 

Europa pré-moderna foi um dos motivos que suscitaram o desejo de encontrar 

outro lugar, onde fosse possível haver paz e um pouco de descanso. A Igreja 

Católica também fez sua parte, pois durante os sermões e homilias prometia o 

céu, local do descanso e paz eternos, na tentativa de controlar a vida terrena. 

 

 

O frustrado projeto de religiosidade brasileira  

O português que chegou à América a partir de 1500 fazia parte de uma 

sociedade acostumada à cultura do sofrimento e da abnegação, na qual a 

“tradição costumava primar sobre a invenção, e a credulidade sobre a 

imaginativa”.64 Diz Holanda, que na Idade Média até os anjos do barroco 

pareciam renunciar ao voo, contendo-se com gestos tímidos.65 Esse 

                                            
63 Idem, ibidem. 
64 Idem, p. 1. 
65 Idem, p. 2. 
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comportamento retraído, repreendido, fruto de uma sociedade cheia de entraves e 

proibições, encontrou campo fértil para o desejo edênico. E quando o Novo 

Mundo surgiu, fez nascer com ele um voluptuoso e confuso sentimento que ora 

beirava a atração ora a repulsa. A América veio atender aos pedidos por uma vida 

melhor, sem fome, sem guerra, sem frio, mas também confirmar um universo de 

medos que o europeu mantinha em seu íntimo. O desvario era tanto que se 

imaginava espécies de animais e plantas que aqui nunca estiveram, mas que 

eram familiares aos habitantes da Europa, que projetaram sobre o novo mundo a 

velha casa. O próprio batismo do rio Amazonas é um exemplo dessa 

transferência de imaginário e também da recuperação da cultura pagã, 

comentada anteriormente. Tornou-se, então, necessário maior rigor no processo 

de dominação que, em vez de combater o fantástico, o alimentou ainda mais. 

Parte da estratégia doutrinária calcava-se na exaltação do paraíso e da vida 

eterna, outra no purgatório, no apocalipse e no inferno.  

O Brasil de Simão de Vasconcelos foi formado sobre muitas incertezas, 

contradições e desafios. A começar pela determinação religiosa de converter os 

nativos, avaliados, na mentalidade portuguesa, como um povo que estava à 

espera de uma doutrina e de um doutrinador. O próprio Cabral já havia dito que 

era fácil catequizá-los.66 Pêro de Magalhães de Gândavo relata que o empenho 

inicial nunca esteve ao alcance da maioria, sugerindo que a Europa não tinha 

ideia do que se passava na colônia. Por isso, lamenta a ausência de 

documentação sobre os primórdios do Brasil atribuindo isso tanto à falta de 

interesse de D. Manuel pela colônia, como à de manter registros sobre a 

descoberta. O historiador confirma o desapego dos portugueses à organização 

                                            
66 KUHNEN, Alceu. As origens da Igreja no Brasil – 1550 a 1552. Bauru: EDUSC, 2005, pp. 154 
e 155. 
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documental e às divulgações sobre o descobrimento, especialmente a respeito 

das expedições para conhecer e inventariar a nova terra, realizadas no princípio 

do século XVI.67 Por isso, a gênese do Brasil não foi rigorosamente documentada, 

cabendo o registro inicial à Carta de Pero Vaz de Caminha, relato oficial do 

descobrimento. Antes de a Companhia de Jesus chegar à América algumas 

expedições vieram acompanhadas por padres. Estima-se que os primeiros 

religiosos pisaram na colônia portuguesa por volta de 1502 e, segundo Antônio de 

Santa Maria Jaboatão68, foram martirizados em 1505, ficando conhecidos como 

protomártires.  

Se a descoberta foi pouco relatada, menos importância se deu à 

administração inicial. Alceu Kuhnen e Gândavo atentam para o sistema de 

feitorias, consideradas os primeiros aldeamentos, cujo intuito era povoar a costa 

litorânea, criando entrepostos nas rotas marítimas, além de expandir as fronteiras, 

o que não prosperou. Apesar de marcar o território, o sistema era frágil em 

relações comerciais, muito em razão das contraditórias notícias que se 

propagavam sobre o Brasil. Entre os receios mais intensos estavam o medo de 

ataques indígenas, mas também a opulência da natureza, cuja descrição era tão 

fantasiosa quanto o imaginário paradisíaco anteriormente comentado. As feitorias 

também não guardaram seus registros, mas sabe-se que, por meio delas, houve 

as primeiras aproximações entre nativos e portugueses. Esse fato auxilia a 

entender a atuação jesuítica na conversão católica dos gentios, pois vários 

                                            
67 A primeira expedição data de 1501 a 1502. Acredita-se que ao descer pelo litoral os 
portugueses batizaram a orla segundo a comemoração ou santo do dia:16 de agosto: Cabo de 
São Roque; 28 de agosto: Cabo de Santo Agostinho; 04 de outubro: Rio São Francisco; 01 de 
novembro: Bahia de Todos os Santos; 06 de janeiro: Angra dos Reis; 20 de janeiro: Baia de São 
Sebastiao; 22 de janeiro: Praia de São Vicente. In: KUHNEN, Alceu. Op. cit., p. 174. 
68 Antônio de Santa Maria Jaboatão relatou a existência desses padres em Novo Orbe Seráfico 
Brasílico. Chronica dos Frades Menores da Província do Brasil. (Lisboa: Ed. Princeps, 1761). Rio 
de Janeiro: Typ. Brasiliense de M. Gomes Ribeiro, 1858. Livro anteprimeiro, p. 6. 
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batismos foram realizados69, e também o princípio da troca simbólica entre os 

povos, origem da mescla de imaginários que mais tarde mobilizaria um universo 

fantástico sobre o América portuguesa aqui e na Europa. Além disso, nessas vilas 

deu-se início à mistura de índios e lusos, cujos filhos também eram batizados e 

introduzidos desde pequenos na fé cristã. Essa mescla também resultou em 

problemas de caráter ritualístico, já que os miscigenados comungavam a fé cristã, 

mas tinham acesso às religiosidades indígenas, o que explica a fusão dos ritos e 

lendas mais tarde abordadas por Vasconcelos. As famílias híbridas tornaram-se 

as mantenedoras de tradições culturais e religiosas, fundindo culturas diferentes e 

conflitantes.70  

Por isso, os jesuítas tinham recomendações de D. João III para conquistar 

a confiança do silvícola e, na sequência, partirem para catequização e total 

conversão. E, apesar de terem impressão semelhante à dos colonizadores, de o 

índio ser amistoso e mais fácil de catequizar – os padres souberam em pouco 

tempo que os nativos mantinham sua religiosidade. Os jesuítas registraram várias 

de suas manifestações religiosas, especialmente aquelas voltadas à natureza, à 

morte ou à guerra, e perceberam que os gentios temiam o universo místico.71 Por 

isso, tornou-se ainda mais árdua a missão de “moldar” sua religiosidade e de 

vigiar as manifestações sincréticas, pois, para boa parte dos indígenas do Brasil, 

a convivência de duas tradições religiosas era possível e aceitável. É importante 

lembrar que a figura dos pajés nunca desapareceu das aldeias. Talvez porque o 

                                            
69 KUHNEN, Alceu. Op. cit., p. 174.  
70 Segundo Kuhnen, um caso emblemático foi o do português João Ramalho, que na segunda 
metade do século XVI vivia às turras com a Igreja por causa de sua condição matrimonial. Casado 
em Portugal, viveu muitos anos no Brasil com a índia Bartira, mais tarde batizada como Isabel 
Dias, com quem teve imensa prole de mamelucos. Durante toda sua vida foi ameaçado pelos 
padres com a excomunhão e também fora proibido de frequentar missas. 
71 Segundo os jesuítas, os índios temiam muito a natureza, as tempestades e seus eventos, como 
trovões e relâmpagos. Eles também não gostavam do escuro e sempre andavam com tochas para 
iluminar a noite, já que tinham medo dos espíritos que vagavam na escuridão. 
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maior problema, segundo os padres, estava na pouca disciplina do nativo que não 

demonstrava constância nem determinação no exercício de uma fé72, o que 

aumentava o receio e a vigilância da parcela mais conservadora da Igreja.  

De qualquer forma, a evangelização ocorreu às custas do intensivo 

aprendizado do Tupi, de recursos da tradição oral e do exercício de 

manifestações artísticas, como as encenações teatrais. À medida que os jesuítas 

conheciam os índios, seu idioma e seu território, os nativos se aproximavam dos 

padres e da doutrina. Como se, ao emaranhar o cotidiano à “realidade capital da 

existência”73, segundo define Clifford Geertz, a religião fosse modelando a 

realidade social do indígena por meio de interferências pendulares que, segundo 

o autor, ora tendem para o senso comum ora para a perspectiva religiosa.74  Ao 

assimilar a cultura do silvícola e compartilhar de seus atos, íntimos ou banais, os 

jesuítas promoveram a ressignificação dos códigos dos gentios, fundamental para 

fortalecer uma religião.75 Porém, sendo a cultura uma “via de mão dupla”, os 

padres também foram afetados pelas tradições dos selvagens e alguns deles, 

como Vasconcelos e Vieira, acabaram por aceitar a cultura silvícola, 

“comprometendo” o projeto colonizador. 

Em pouco tempo, a ideia acalentadora sobre o nativo, compartilhada pela 

maioria dos descobridores, foi se esvaindo e os portugueses perceberam 

diferenças entre as tribos: nem todas eram mansas e servis, e algumas 

mantinham hábitos e rituais que os católicos consideravam satânicos. Esse fato 

foi importante na construção do Catolicismo na América, pois, a partir de então, a 

Igreja passou a atribuir aos rituais indígenas o caráter de feitiçaria. Afirma Souza, 

                                            
72 KUHNEN, Alceu. Op. cit., p. 158.  
73 GEERTZ, Cliffor. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989, p.135. 
74 Idem, ibidem. 
75 Idem, p.138. 
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que, até então, o diabo era um ente desconhecido das civilizações ameríndias, 

inclusive das hispano-americanas. Seu surgimento na América foi um subproduto 

do imaginário europeu, imposto pelo projeto colonizador76, do qual fazia parte 

Vasconcelos. A teoria de que a América era uma terra imatura77, necessitada de 

intervenção, era uma certeza entre os católicos, que embasou e sedimentou o 

processo colonizador na Era Moderna. Para tanto, a desumanização do índio era 

necessária, justificando a intervenção a qualquer preço e a ação rigorosa na 

cristianização desses povos. Contra isso, padres como Vasconcelos e Antônio 

Vieira no Brasil, e Bartolomeu de Las Casas no Peru, se levantaram, despertando 

desavenças com os membros mais tradicionais do clero. 

 

 

Questões de outra ordem – o enfraquecimento da Companhia de Jesus e o 

conflito em torno do índio 

Além do desafio da língua, e da diferença nas tradições, os missionários 

também enfrentaram a atuação dos bandeirantes. O processo de catequização 

funcionou em meio a embates com os desbravadores que tinham no índio uma 

força de trabalho ou um “aliado” estratégico. Enquanto a Igreja apostou na 

vocação missionária, o objetivo dos padres funcionou, mas a partir do momento 

em que as questões econômicas sobrepuseram à causa evangelizadora, os 

jesuítas perderam força, ficando expostos às sanções da Coroa e da Santa Sé. 

Do outro lado, alguns padres ameaçavam conspirar, como ocorreu na Jacintada, 

                                            
76 SOUZA. Laura de Mello. O diabo e a Terra de Santa Cruz. São Paulo: Companhia das Letras, 
1986. pp. 30-40 
77 Idem, ibidem. 
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aumentando a vigilância sobre a Igreja na América portuguesa, especialmente 

quando Jacinto de Magistris foi Visitador do Santo Ofício no Brasil.   

No Brasil, o começo dessa contenda pode ser atribuído a causas 

expansionistas e econômicas. A colônia tinha como força motriz a mão de obra 

escrava. Os ameríndios trabalhavam em lavouras, nos serviços domésticos e, 

principalmente, no processo de expansão territorial e de busca por metais 

preciosos, o que resultava também na captura e na escravização de outros 

nativos.78 A gênese dessa prática autoritária e violenta ocorreu pelas mãos dos 

bandeirantes já no século XVI, pois, desde o desembarque na Bahia, os 

portugueses vislumbravam possibilidades de lucros na nova terra, mas também 

dificuldades operacionais, fazendo a Coroa “terceirizar” a ação desbravadora. 

Coube então ao bandeirante paulista a missão “oficial” de capturar e colocar o 

índio para trabalhar forçadamente.  

A atuação dos bandeirantes79 e suas controversas relações com as 

missões jesuítas eram, de fato, “o maior acontecimento da Capitania de São 

Vicente”80, na qual se situava a vila de São Paulo. Eles mantinham relações 

                                            
78 Segundo Patrícia Albano Maia, em Expansão Territorial do Brasil colonial: o bandeirismo, in 
ODALIA, Nilo e CALDEIRA, João Ricardo de Castro (Org.) (Op. cit.), História do Estado de São 
Paulo - A formação da unidade paulista. Vol. 1 Colônia e Império. São Paulo: Imprensa Oficial e 
Editora/Unesp, 2010, apesar de contar com a fundação do primeiro engenho de açúcar do Brasil, 
as bandeiras surgiram como única alternativa econômica da capitania de São Vicente, já que o 
açúcar não prosperou no Sul em razão do clima e da localização, mais adequados na Bahia e em 
Pernambuco. Por isso, o índio foi a única riqueza do paulista até a chegada do café, no final do 
século XVIII. 
79 A figura do bandeirante rende discussões tanto a respeito de seu caráter, mas também da 
atuação e benefícios conquistados ao Brasil. Parte dessa perfídia dá-se pelas mãos dos próprios 
jesuítas, inimigos dos paulistas desde o início. A “lenda negra”: repúdio aos bandeirantes descritos 
como ferozes, atrozes, violentos, verdadeiros hereges – foi criada pelos jesuítas, e responde por 
parte de sua má fama. Em AMBIRES, Juarez, Administração dos índios em São Paulo em fins do 
século XVII In: ODALIA, Nilo e CALDEIRA, João Ricardo de Castro (Org.) (Op. cit.). 
80 São Paulo tinha geografia privilegiada, seu planalto abria caminhos com raios estratégicos para 
o Norte (Minais Gerais), o Oeste (Mato Grosso), o Sul (Rio Grande); a região já havia vencido a 
serra, o que não ocorria com a sede da capitania, situada no litoral da Serra do Mar, e tinha um 
engenhoso rio que corria para o interior do país, o Tietê. Em MAIA, Patrícia Albano, Expansão 
Territorial do Brasil colonial: o bandeirismo, in ODALIA, Nilo e CALDEIRA, João Ricardo de Castro 
(Org.) (Op. cit.) 
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tumultuadas em virtude da tutela do índio, de posse dos padres desde 1591, que 

tinham o direito e dever de catequizar e domesticar os “selvagens”. Os paulistas 

pleiteavam dividir com os inacianos a administração dos silvícolas sob a 

justificativa de terem o índio como sua única fonte de mão de obra, mas também 

por ser ele essencial na vigilância das capitanias e na ampliação do império 

português. Essas justificativas dividiam a Igreja que, desde as chamadas 

“Guerras Justas”, em 1570, já permitia o apresamento de gentios ao perceber que 

seu comportamento poderia comprometer os ideais de catequização, 

confrontando a cultura europeia. A ambígua atuação do clero abriu espaço para 

que o bandeirante reforçasse sua luta pelo índio e conquistasse adeptos à sua 

causa entre os membros da própria Companhia de Jesus.81 Na segunda metade 

do século XVII, a necessidade econômica fez com que a Coroa e o clero se 

distanciassem da atuação dos inacianos, concedendo ao bandeirante o direito à 

administração do selvagem. A atitude separou ainda mais os jesuítas 

tradicionais82, cujo objetivo era fortalecer o projeto missionário, dos alexandrinos e 

expansionistas, interessados no crescimento da Igreja, sob a prerrogativa dos 

novos tempos. Desde então, a dominação jesuítica e, principalmente, sua função 

evangelizadora, desenvolvida e aplicada ainda sob o modelo implementado por 

                                            
81 Os padres, descontentes com os regimentos da Companhia de Jesus na Colônia, queriam 
reavaliar a questão do índio, mas enfrentavam jesuítas mais tradicionais, entre eles o padre 
Antônio Vieira, que não concordava com a escravização do índio e seu uso nas expansões, o que 
o colocava em um ciclo vicioso, como algoz de seus iguais. Quando o jesuíta espanhol Jacob 
Roland chegou em missão ao Brasil para avaliar a situação do índio na América portuguesa, 
investiu na tentativa de auxiliar as negociações com os paulistas. O grupo de Roland, conhecido 
como alexandrinos, apoiou os bandeirantes e ficou conhecido por ressaltar ainda mais ao 
desentendimento entre os jesuítas. 
82 Os jesuítas tradicionais apoiavam-se nos ensinamentos de Inácio de Loyola, fundador da 
Companhia de Jesus, cuja principal missão era catequizar, combatendo a heresia, fortalecer a fé 
na Virgem e no Papa. Grandes evangelizadores e missionários surgem na época: São Francisco 
Xavier (África), Anchieta e Nóbrega (Brasil). Entre os jesuítas da linha tradicional também figurava 
Simão de Vasconcelos. 
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Manuel da Nóbrega e defendido por Antônio Vieira83, ficou abalada. A relação 

entre os sacerdotes e os bandeirantes84 complicou-se, tornando mais vulneráveis 

as missões estabelecidas no interior do Brasil85. Considerava-se que o índio 

catequizado era ainda mais dócil e fácil de escravizar. 

 As bandeiras passaram a contar com o apoio de parte do clero, que tratou 

de trabalhar uma nova imagem para o bandeirante, por meio de sermões e textos 

como Apologia pro paulistis - documento redigido pelos jesuítas e desprezado 

pelos padres missionários.  

 

 Apologia pro paulistis in qua probatur D. Pauli et adiacentium 

oppodorum íncolas etiansi non desistant ab Indorun Brasiliensium 

invasivne, neque restituta iisdem indiis macipiis suis libertate, esse 

mihilominus sacramentalis confessionais et absolutionis 

capaces.86   

 

Segundo Juarez Ambires, além de consentir ao bandeirante o direito ao 

colonato, a Coroa e alguns membros da Companhia de Jesus reviram outras 

reinvindicações como a que lhes devolvia o direito de confissão e de absolvição, 

escandalizando os setores tradicionais da Ordem, aguerridos ao projeto 

evangelizador. “[...] pois a impossibilidade de perdão ao colono que possuísse 

                                            
83 Ao saber que o colonato bandeirante estava em vias de ser aprovado, o padre Antônio Vieira, 
encarregou-se de articular uma rebelião com os missionários de Piratininga. A ação foi frustrada, 
pois parte do colégio paulista já havia aderido ao colonato. Mas Vieira continuou a incentivar a 
ação missionária em seus famosos sermões, encorajando os padres a enfrentar as missões. 
Reconhecido como maior autoridade sobre o índio da época, era entusiasta de ideias messiânicas 
e do Quinto Império, valorizava os costumes dos nativos e chamava os bandeirantes de hereges. 
Suas ideias o levaram a prestar contas com o Santo Ofício por três vezes. 
84 Para MAIA, Patrícia (Op. cit.), há quatro tipos de bandeiras em São Paulo. Delas participaram 
várias gerações de bandeirantes, nos três primeiros séculos de vida do Brasil. São elas: a 
Bandeira apresadora, o sertanismo de contato, a bandeira prospectora e a comercial ou de 
monção.  
85 AMBIRES, Juarez. Op. cit., p. 83. 
86 Idem, ibidem.   
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peças de submetimento impróprio ou não justificável era um dos fortes 

argumentos missioneiros contra a posse indevida do índio”.87 

 Para resolver definitivamente a questão do colonato e pôr fim às investidas 

da Ordem, em 1690 a Coroa mandou Bartolomeu Lopes para a colônia, cujo 

parecer “toma o lado” dos paulistas, alegando ser seu trabalho indissociável do 

braço indígena, justificado inclusive pela descoberta das Minas Gerais.  

 

Se a data da estada do funcionário na vila de Piratininga não é 

precisa, certíssimos são o seu parecer e o seu veredicto, 

chegando sua produção manuscrita à posteridade com o nome de 

Manifesto à Sua Majestade, documento que dirige, em sua 

obediência ao título, a Dom Pedro, indicando-lhes que, na 

contenda, o partido a se tomar é o do paulista. Como fiel vassalo, 

dele são grandes os expedientes e sua ação de apresamento é 

devida, [...] o paulista e o índio são indissociáveis, cabendo à 

posse deste o sucesso das empresas do colono que são, na 

afirmação do visitante, utilíssimas prestações de serviço à Colônia 

e ao Reino. [...] O trabalho indígena se fazia indispensável para 

que o colono mantivesse, por exemplo, a continuidade da busca 

de metais precisos, feito que, fora das ilações do texto, o paulista 

viria pouco depois a realizar. Os achados auríferos em Minas 

Gerais (1693) concretizam o Sabarabuçu, mito indígena que o 

colono perseguira, idealizado em espécie de Eldorado ao qual se 

associavam a prata, o ouro, as esmeraldas.88 

 

O que Bartolomeu Lopes registrou já no final do século XVII não era novidade 

para os bandeirantes, para os jesuítas e, muito menos, para os portugueses em 

Lisboa. A corrida metálica havia se tornado uma obsessão entre os colonizadores, 

especialmente depois do conhecimento de Potosí, na atual Bolívia. O objetivo de 

                                            
87 Idem, ibidem.  
88 Idem, p.87. 
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encontrar ouro e prata sempre foi a bússola do colonizador, mote principal do 

mercantilismo, no entanto, no período da atuação de Vasconcelos ainda eram 

incertas as descobertas de metais e pedras preciosas no Brasil. Por isso, a época 

do jesuíta era a de intensa busca, aquilo que Holanda chamou de “fazer do Brasil 

um novo Peru”.  

Em princípio, muitos portugueses imaginaram que as fronteiras entre a 

capitania de São Vicente e Potosí não eram distantes. Os índios suscitavam ainda 

mais essa certeza, afirmando ser possível atravessar a cordilheira por baixo, 

seguindo o rio da Prata, até chegar à cidade. Aventureiros tentaram atravessar as 

colinas andinas para alcançar Potosí, que chegou a ser uma das cidades mais 

ricas do mundo, contando com cerca de 150 mil habitantes no século XVII. A 

mobilização foi tão intensa que Holanda atribui o povoamento de São Paulo a 

essa necessidade de se alcançar os Andes, pois, partindo de Cananeia, tinha-se 

a ideia de que a distância era mais curta. Os castelhanos criam que a existência 

de Potosí era uma dádiva divina, sinal que Deus os preferia aos portugueses. Isso 

não foi nada bom para os lusitanos que partiram na busca intensa por 

preciosidades89 e ensandeceram ao tentar replicar aqui um Peru, chegando a 

cogitar a vinda de lhamas para a capitania de São Vicente.  

Por outro lado, algumas tribos acreditavam na existência de minérios 

preciosos no Brasil, localizados em uma terra misteriosa onde não se morre.90 

Ainda por volta de 1540, ocorreu uma grande migração tupinambá do litoral 

brasileiro no sentido da selva amazônica91, da qual participaram muitos 

portugueses. Eles pediram autorização à sua majestade rei de Portugal para sair 

                                            
89 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. cit., p. 114. 
90 Idem, pp. 43 e 44. 
91 Idem, p. 44. 
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em expedições na busca de metais e pedras preciosas a partir do relato dos 

índios. As descrições eram de que haveria no interior do Brasil montanhas onde 

abundavam ouro, cujo resplendor batizava-lhes com o nome de Sol da Terra.92 O 

mito da montanha resplandecente chegou ao século XVII acompanhado por outra 

mística tão mobilizadora – a das esmeraldas - que promoveu o desbravamento 

dos sertões do Brasil e o fortalecimento, segundo opinião de Holanda, do 

bandeirantismo. Fernão Dias Paes, que ficou conhecido pelo fascínio que lhe 

causaram as pedras verdes, não foi o único a crer na lenda brasileira da 

montanha das esmeraldas.  

A importância dessas gemas no imaginário moderno não era mera questão 

econômica. Tinha-se a ideia de que elas seriam as pedras do paraíso, cujo 

resplendor do verde ofuscaria a cor das grandes árvores. Outras versões a 

respeito do Éden na Ásia ou na África também abordaram a existência de minas 

de esmeraldas no caminho e nas proximidades do horto santo.  

 

Na história da navegação de São Brandão conta-se dos 

peregrinos que, depois de navegarem quarenta dias e quarenta 

noites, chegaram diante do sítio do paraíso terreal, que acharam 

(...) a larga muralha que circunda o horto santo, feita toda de 

preciosas gemas (...).93  

 

Isso explica porque as pedras verdes lançaram bandeirantes e aventureiros 

ao interior do Brasil. Elas compunham não somente uma riqueza material, mas 

também indicavam o caminho para o éden. Santo Agostinho dizia que eram as 

gemas que representavam o paraíso. As esmeraldas significavam pureza e vida 

                                            
92 Idem, ibidem.  
93 Idem, p. 84. 
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eterna94, e podem explicar o fato de os missionários jesuítas de caráter utópico 

terem perdido poder. Diante da descoberta de riquezas, interesses econômicos e 

religiosos dissociaram-se, com larga vantagem para os econômicos. Diz Kuhnen 

que o paulista que abriu os caminhos do reino foi o mesmo que separou esses 

dois mundos.95 

                                            
94 Idem, p. 86. 
95 KUHNEN, Alceu. Op. Cit., pp. 154 e 155 
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CAPÍTULO 3 – O demônio nosso de cada dia 

 

 

[...] meus respeitos ao Diabo, porque  
é ele quem governa o mundo.96 

Voltaire  

 

Quando Simão de Vasconcelos apresentou um novo olhar sobre o índio ele 

estava confrontando uma óptica canonizada a respeito dos nativos americanos, 

criticando seus confrades e a própria Igreja, indiretamente, pois questionava os 

maus-tratos e os mecanismos usados sob a justificativa de buscar a salvação do 

silvícola. Questionar a Santa Sé era mais que uma afronta aos objetivos do clero 

e da Coroa, era crime. Portanto, exaltar a humanidade do nativo, em obra 

publicada oficialmente pela Companhia de Jesus, colocando em xeque o rigor da 

catequização, desqualificava, inclusive, os motivos pelos quais a Igreja se 

mantinha no Brasil. Essa, sim, era uma heresia digna dos heresiarcas.97  

 Laura de Mello e Souza afirma que várias manifestações católicas, 

inclusive o teatro, tinham a função de expor ao gentio sua condição de selvagem, 

por vezes, demoníaca. Esses recursos eram usados junto da explanação 

constante sobre os sofrimentos infernais para convencer o índio da necessidade 

imediata de conversão ao Cristianismo. Souza exemplifica a festa de São 

Lourenço98 como evidência da alusão ao silvícola como demônio. Por isso, os 

missionários e colonizadores que vinham para a América tinham como principal 

                                            
96 Frase de despedida da carta de Voltaire a D’Alembert em 15/08/1769. In FRIEIRO, Eduardo. 
Op. cit., p. 13. 
97 Termo usado para descrever aqueles que renovavam ou inventavam novas heresias. 
98 Na Festa de São Lourenço encenava-se a atuação dos tamoios apoiando os franceses nas 
invasões ao Brasil. Seriam eles exemplos de seres endemoniados que agiam contra os 
portugueses.  
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meta combater Satã, lutar contra um velho inimigo. Não era uma mera 

colonização, como ela ressalta.99 Segundo a autora, essa certeza tornou-se um 

intransponível obstáculo no entendimento da cultura e dos rituais indígenas, 

tornando incompatível uma nova visão a respeito da conduta e da cultura dos 

nativos.  

 Por isso, homens como Jacinto de Magistris eram partidários de uma 

política muito mais rigorosa, como a ocorrida na América espanhola, onde o 

tribunal do Santo Ofício combateu sistematicamente a figura do índio, sobretudo 

entre 1610 e 1671. A repressão da Igreja tanto vetava as manifestações culturais 

como punia violentamente os nativos. Desde o I Concílio de Lima, em 1551, a 

Santa Sé procurou normatizar a censura e a repressão aos ritos de iniciação 

religiosa, às danças sagradas e, sobretudo, aos cultos incas dedicados aos 

ancestrais.100 Coube aos saques, às depredações e aos incêndios a tarefa de 

apagar registros dessas civilizações e destruir templos, túmulos e objetos 

sagrados. Em ritos como os Autos de fé também se destruía o que pudesse fazer 

referência a cultos étnicos, inclusive às múmias de ancestrais. O capuchinho Yves 

d’Evreux, citado por Souza, associou os ritos indígenas à feitiçaria, dizendo que o 

diabo tinha comunicação constante com os deuses dos nativos. No Brasil, a 

tentativa de demonizar o índio partiu de Manuel da Nobrega, que descreveu seus 

costumes religiosos como feitiçaria. Ele comparou rituais xamânicos, 

antropofágicos e de passagem como prática de feiticeiros. 

Souza afirma que, com a evangelização da Europa, fixou-se a ideia de que 

o demônio havia sido expulso para terras distantes, da mesma forma como 

                                            
99 SOUZA, Laura de Mello. Inferno atlântico – Demonologia e colonização. Séculos XVI-XVIII. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 33. 
100 Idem, p. 37.  
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ocorreu séculos antes, quando se intensificou o contato entre Oriente e Ocidente 

e acreditou-se na ideia da imigração de entidades monstruosas e fantásticas para 

as Índias, a Etiópia e a Escandinávia. Se a América era o novo endereço dos 

demônios101, haveria um problema em provar que o paraíso estava no Brasil, pois 

ao afirmar que “[..] aquele lugar da equinocial é temperado, de copias de águas, e 

frequência de ventos que purificam os ares[...]”102, Vasconcelos, indiretamente, 

confirmou que o diabo não vivia aqui. Dessa forma, estaria ele habitando em seu 

antigo lugar, o que era comprometedor e evidenciaria que o modelo de vida 

europeu não tinha se purificado, como aqui, onde ele diz que os ventos purificam 

o ar, não era o modelo sagrado. Segundo o sistema de oposição entre o bem e o 

mal, que compunha o que chamamos de dogmas da instituição, o mal ainda 

estaria na Europa. Portanto, a descoberta de um novo mundo servia a interesses 

econômicos, políticos e espirituais, pois encontrar um lugar onde habitasse tal 

entidade maléfica era necessário não apenas para a Igreja, mas também para 

seus fiéis que temiam a conivência e a influência do demônio. 

 O “europeu” criou o diabo, imaginando que a partir da consolidação do 

Cristianismo na Europa ele se instalou na América sob circunstâncias 

extremamente favoráveis à sua permanência. Souza diz que para cá teriam vindo 

cortes inteiras de desgraçados, fugindo da cruz de Cristo, onde encontraram 

terreno fértil e povo fácil de escravizar. Essa ideia, garante Souza, fez serem 

destruídos a literatura das civilizações pré-colombianas e inúmeros símbolos, 

como a pirâmide de Pachacamac, no Peru.103 Segundo ela, o missionário Diego 

de Landa afirmou ter queimado “um grande número de livros sagrados”, 

                                            
101 Idem, p.24. 
102 VASCONCELLOS, Simão. Op. Cit., Consta no Apêndice 2 dessa obra o trecho na integra – 106 
Opinião de Boaventura. p. 178-200. 
103 SOUZA, Laura de Mello. Op. Cit., p.30. 
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inviabilizando para sempre a melhor compreensão da cultura maia, pois 

acreditava que ali “não tinham nada em que não se pudesse ver superstição e 

mentiras do diabo”.104 No Brasil, uma das mais fortes evidências de que essa 

terra era morada de Satã ocorreu em razão da mudança do nome Terra de Santa 

Cruz. O estardalhaço foi tão absurdo que, segundo autores como Souza e 

Kuhnen, causou comoção no governo, clero e parte da sociedade. Cronistas 

como João de Barros, para Souza o fundador dessa prática, Frei Vicente Salvador 

e Pero de Magalhães Gândavo teceram inúmeros comentários sobre a troca de 

nome. A presença do cunho religioso na descoberta do Brasil era uma realidade 

tão forte no imaginário português que ele não suportou tal mudança.  

 

A solução proposta pelo cronista para magoar o “demônio, que 

tanto trabalhou e trabalha para extinguir a memória da Santa Cruz 

e desterrá-la do coração dos homens, mediante a qual somos 

redimidos e livrados do poder de sua tirania”, era restituir à terra o 

nome antigo, chamando-a Província de Santa Cruz. Aos ouvidos 

cristãos, finalizava, era melhor som o nome de um pau em que se 

obrou o mistério de nossa redenção que doutro, que não serve 

mais que para tingir panos ou coisas semelhantes.105  

 

Concordar com a alteração de nome era aceitar que o diabo ganhou as 

terras ameríndias, descobertas para a honra de Deus e sob sua orientação. Por 

isso, Souza defende que a ideia da antítese entre o bem e o mal sempre esteve 

no cerne da identidade brasileira, sendo o Brasil um lugar de manifestação ímpar, 

a mais insubordinada colônia na América, onde o diabo conseguia interferir com 

facilidade e tinha mais força e liberdade para atuar. Seria este o lugar que trairia 

                                            
104 Idem, p. 37. 
105 Idem, p. 31. Citando Pero de Magalhães Gândavo. 
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Deus no próprio nome; brasil vem de brasa, um símbolo do inferno, mas também 

de suplício para a purificação. Sob essa perspectiva, jamais o horto santo poderia 

estar aqui. Caso estivesse, o paraíso terreal representaria, no fundo, acreditar que 

Deus havia perdido o Éden para o diabo, já que a eterna peleia entre as duas 

entidades se mantinha. Depois da euforia do primeiro contato, a figura tranquila 

do índio e o encantamento com a paisagem paradisíaca deram lugar à 

demonização do Brasil. Para Souza, é por meio dessa tradição que se explica a 

visão que muitos jesuítas tiveram sobre a natureza brasileira. Não seria ela 

exemplo edênico, ao contrário, seria um lugar para as excentricidades do mal, ou 

como a autora menciona, seria ela mesmo a própria endemoniada. “[...] Afinal, 

fora a malfadada árvore de pau vermelho que roubara o nome santificado, 

atestando a insubordinação de um mundo natural muitas vezes caótico, 

desordenado e contraditório, como o próprio demônio”.106 A exuberância que 

Vasconcelos enalteceu tornara-se, na interpretação dos religiosos mais 

ortodoxos, exatamente o contrário. Era o exemplo maior da manifestação 

maligna. O padre Jerônimo Rodrigues, em viagem missionária pelo interior, 

deparou-se com rios tão perturbados que seriam certamente habitados pelo 

demônio. O que parecem ser cachoeiras causou impacto tão grande no religioso 

fazendo-o assegurar que viu diabos aos pulos sobre as águas.107 As 

manifestações demoníacas ainda se davam nos animais grandes e ferozes, na 

infestação de insetos ou também nas tempestades, cuja força assustava os fiéis e 

atrapalhava as missas, colocando a Colônia numa luta cotidiana entre o bem e o 

                                            
106 Idem, p. 32. 
107 Idem.  
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mal: “neste lugar tivemos muitos combates com o demônio, e ainda agora temos”, 

escrevia a Roma o Padre Pero Correia”.108  

 Diz Souza, que o demônio era encarado como inimigo pessoal de cada um 

dos evangelizadores. As entidades se apossariam dos nativos e lutavam com os 

conquistadores cristãos na tentativa de reestabelecer o território conquistado 

pelas coroas ibéricas. Por isso, em especial na América Espanhola, foram 

destruídas as evidências de civilizações indígenas; o objetivo era impedir que o 

demônio voltasse. Sobre os marcos heréticos mandaram construir igrejas, como a 

catedral Metropolitana da Cidade do México, ou a Catedral Basílica da Virgem da 

Assunção em Cuzco.  

Se havia na obra de Vasconcelos, mesmo que indiretamente, alguma 

incitação a respeito da real permanência da Igreja no éden terreno, mais perigoso 

era contradizer que o diabo não vivia aqui. Isso seria suficiente para provocar uma 

instituição tão “insegura” como a Igreja.109 Apenas a hipótese de serem 

levantados esses questionamentos, já seria suficiente para Vasconcelos ter 

padecido nas mãos do Santo Ofício. 

 

 

A teoria da construção de uma imagem satânica 

Para fazer sentido no imaginário cristão da Era Moderna, a guerra entre o 

bem e o mal precisava ser personificada. Por isso, a luta gloriosa carecia de uma 

arena que com os descobrimentos foi localizada nas terras da América. Por isso, 

                                            
108 Idem. 
109 Tucci Carneiro diz que a Igreja era uma instituição tão insegura que precisava destruir 
publicamente os homens e as ideias que lhe afrontavam, transformando em cinzas os 
questionamentos que lhe eram feitos e seus questionadores. Questionadores deveriam ser 
eliminados. CARNEIRO, Maria L. Tucci. Livros proibidos, ideias malditas. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2002, p. 27. 
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Deus enviaria para cá seus soldados para combater o mal. Esse fato justificava a 

forte campanha missionária e a maciça presença da Igreja nas colônias, além da 

grande atuação sobre os índios e demais habitantes do Brasil. Afirma Souza, que 

a cristianização da América foi o principal ponto do Concílio de Trento. O europeu 

se viu ameaçado novamente pelo demônio110 e tratou de recuperar um dos 

antigos ramos da ciência teológica, a demonologia.111  

Fundada por Santo Agostinho, que deu estatuto concreto e multiforme ao 

demônio imaterial do Antigo Testamento, a demonologia se enriqueceu na Idade 

Média112, e caiu como luva nos interesses da colonização. Segundo a autora, 

trata-se de um campo complexo do conhecimento, relacionado com o surgimento 

do moderno pensamento científico, voltado para a investigação de fenômenos. Na 

Idade Moderna, a demonologia estendeu-se para além da Igreja, influenciando o 

pensamento político e social, alcançando uma importância fundamental na 

América.  

Citando Jacques Le Goff, Delumeau diz que a grande “explosão diabólica” 

(1575 – 1625) retratou uma imagem grotesca de Satã não usada anteriormente. 

Esse conceito foi intensamente abordado entre os nobres, tomando os meios 

dirigentes de onde saiam os teólogos, os soberanos, os pensadores, pois o diabo 

seria diferente no imaginário popular de até então.113 Souza acredita que a 

                                            
110 Segundo a demonologia o diabo atua de três formas: 1 “imediatamente por movimento local”; 2 
“aplicando por verdadeira alteração as coisas ativas às passivas, que é comum dos teólogos”; 3 
“ofuscando os sentidos com suas ilusões”. DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente. 
1300 - 1800. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 251. 
111 SOUZA. Laura de Mello. Op. Cit., p. 23. 
112 Idem, ibidem. 
113 A imagem do demônio é ambígua. Entre os populares compunha anedotas e lendas do 
imaginário rural, donde surgiram expressões como “enganar o diabo”. Para Delumeau, por vezes, 
os demônios eram muito próximos, familiares até, o que lhes deu imagens distintas em cada 
cultura. Essa aproximação pode ser oriunda dos mitos pagãos, cujo politeísmo permitia a atuação 
de seres rebeldes e adeptos de certas “maldades” e peraltices, provavelmente, de onde surgiram 
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demonologia foi a ciência teológica mais difundida entres os colonizadores e 

habitantes das Américas, onde se expandiu e ressignificou símbolos e rituais 

ameríndios. Por meio dela, o ideário demonológico europeu encontrou sentido e o 

índio foi contaminado por símbolos estrangeiros que auxiliaram sua conversão ao 

Catolicismo. “Os espanhóis criaram bruxas no Peru, onde, antes, nenhuma 

existia”114, e esse método desenhou o modelo de conversão que foi aplicado nas 

colônias ibéricas. Em pouco tempo o conceito cristão de demônio alastrou-se 

entre os ameríndios, atormentando-os como ocorria com os católicos da Europa. 

Na Nova Galícia os nativos chegaram a se revoltar contra os religiosos que os 

ameaçavam com o inferno.  

 A demonologia expandiu-se rapidamente, espalhando bruxas e demônios 

nas colônias portuguesa e espanhola. A descoberta do novo continente ampliou o 

imaginário demoníaco e “globalizou” elementos simbólicos nos dois mundos. 

Assim também ocorreu com as práticas cotidianas. As associações marcaram a 

cultura e as concepções sobre a América, explorada tanto no sentido comercial 

como cruzadístico. Segundo Souza, para o europeu da época, acostumado a 

outras contendas religiosas, a nova terra representava mais uma batalha na 

guerra do bem contra o mal, que impregnava a atividade do colonizador e definia 

sua ação. Tomé de Souza, primeiro governador geral do Brasil, afirmou: “a 

principal causa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para 

que a gente de lá se convertesse à nossa fé católica”.115 Essa mentalidade criou 

                                                                                                                                    
os demônios populares. O diabo elitista, distinção dada por Delumeau, é muito mais trágico, nada 
inocente e estava em oposição a Deus. Por isso, os intelectuais tinham o dever de alertar os mais 
ignorantes. Diz o autor, que a Divina Comédia, de Dante Alighieri, foi o ponto alto dessa prática, 
quando as artes investiram na retratação de Satã, suas práticas e armadilhas. Desmascarar Satã 
foi o grande empreendimento da cultura erudita do começo da Idade Média. (Op. cit., p. 249).  
114 SOUZA. Laura de Mello. Op. Cit., p. 39.  
115 Idem, p. 23. Cita Serafim Leite. 
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uma tensão entre o racional e o universo apropriado à demonologia que sempre 

colocou, didaticamente, em polos totalmente opostos o bem e o mal, o religioso e 

o laico, Deus e o diabo, o sagrado e o profano.   

 A distinção opositora entre essas “forças” é capital para as religiões, não 

apenas para o catolicismo, pois, segundo afirma Mircea Eliade, o profano afasta o 

homem do criador, colocando-o sob o risco de esquecer-se da criação, daquilo 

que é fundamental. No universo religioso, o mito é auxiliado por um universo 

simbólico e exerce papel duplo, respondendo tanto pelo testemunho da ação 

divina como exemplo de conduta. E representa ainda a palavra, o desejo dos 

deuses, sua vontade. Por essa razão, os católicos destruíram os símbolos das 

religiões que encontraram na América, tratando de substituí-los, na maioria das 

vezes, no mesmo lugar e com as mesmas proporções. Também por esse motivo 

fizeram da destruição de símbolos étnicos a primeira estratégia da salvação do 

gentio. Na interpretação de Eliade, sendo esses símbolos profanos não 

apresentavam exemplo mítico, não eram um modelo exemplar. Portanto, na 

mentalidade ibérica, eles estavam realmente levando a salvação aos americanos, 

embora, os índios, segundo Delumeau, não tinham ideia de que fossem diabos ou 

que estivessem sob os domínios de um.  

 Souza afirma que a demonologia e todo o imaginário demonológico 

alimentaram-se das cartas jesuítas e das narrativas de viagens que enfatizaram o 

conceito do diferente, por oposição dos contrários. Por isso, a comunhão entre 

culturas distintas era inadmissível, censurável. Ao espalhar o universo 

demonológico pela América, relacionando vários de seus aspectos culturais a 

manifestações do mal, o europeu também adquiriu um novo imaginário com as 

novas formas de manifestações, com os quais não conseguiu lidar. Como não 



68 
 

havia registro de nada parecido no mundo até então, foram surpreendidos pela 

estratégia que eles mesmos criaram. Segundo Souza, manifestavam vertigens, 

impedidos de buscar referências e sem nenhum registro. Se o desconhecido 

amedronta aqueles que não conseguiam “buscar referências em contextos 

tranquilizadores, concreto ou mentais – pouco importa”116, afaste-o, censure-o. 

“Recuperaram-se então motivos familiares, muitas vezes antigos [...] que ajudam 

a manter os enigmas do mundo, transformando-se em instrumentos de 

conhecimento dentro de um horizonte de significação.”117 Entretanto, se os 

colonizadores não conheciam a doença, sabiam muito bem qual era o remédio. E, 

por meio de um raciocínio simples, abominaram os costumes dos silvícolas, 

tornaram seus ícones e rituais demoníacos, fizeram do americano um possuído 

em potencial e da América uma terra precisada de Deus e da intervenção da 

Igreja.  

Enquanto destruía símbolos antigos, a Igreja construía outros e os 

fortalecia, o que pode explicar a propagação de lendas como as das pegadas de 

São Tomé. A passagem do apóstolo pela América, que Vasconcelos registou em 

suas Chronicas, foi um dos aspectos que fomentou a discussão sobre a 

possibilidade do éden americano. Mas, para Sérgio Buarque de Holanda, a 

tendência de colocar o apóstolo circulando pelo Brasil foi uma necessidade de 

encontrar elementos que ajudassem a conversão dos gentios ou, também, para 

validar sua escravidão, estendendo as Guerras Justas, uma vez que já haviam 

tido contato com o evangelho. Segundo Eliade, a repetição dos modelos divinos 

tem resultado duplo: ao imitar os deuses o homem mantém o sagrado e a 

realidade, e reatualiza os gestos divinos. Os mitos arcaicos ou cristãos não 

                                            
116 Idem, p. 26. 
117 Idem, ibidem. 
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diferem nessa função, ambos fundam, inauguram a verdade absoluta; portanto, o 

que dizem é o real, é o próprio sagrado.118 Sem modelos a seguir, o homem está 

fora da influência dos símbolos sagrados, à margem de seu domínio, e sua 

existência é mais arriscada. Ele conclui que: 

 

[...] a função mais importante do mito é, pois, fixar os modelos 

exemplares de todos os ritos e de todas as atividades humanas 

significativas. [...]. Comportando-se como um ser humano 

plenamente responsável, o homem imita os gestos exemplares 

dos deuses, repete as ações deles, quer se trate de simples 

função fisiológica, como alimentação, quer de uma atividade 

social, econômica, cultural, militar etc..119  

 

Para Geertz, o mito atua como exemplo para a expressão emocional do 

homem. Expressa o modelo para o devoto, capaz de conduzi-lo ao que ele 

nomeia como tendências e motivações.120 Os símbolos sagrados são capazes de 

induzir todos a qualquer coisa - autoconfiança, liberdade, piedade e melancolia, 

dependendo da época e do povo. Eles são qualidades vetoriais e, assim como os 

vetores, podem ser positivos ou negativos. 

 A construção da América, aos moldes europeus, necessitou de muito 

empenho. Destruir símbolos, recriar outros, significava muito mais que catequizar 

um povo desconhecido, era fazer ressurgir uma nova criatura. Para isso, se fazia 

necessário reconstruir o imaginário indígena e suas significações a partir da 

                                            
118 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. A Essência das Religiões. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001, p. 85.  
119 Idem, p. 87. 
120 A motivação é traduzida aqui como tendência persistente, crônica, enquanto que a tendência é 
passageira e estanque. Motivos são menos efêmeros que as disposições, formadas pelos 
significados dos fins. (Op. Cit., p. 110). 
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óptica europeia. Não era tarefa fácil. Os missionários só partiram para essa 

empreitada porque estavam certos de que essa missão era de caráter divino, pois 

“o comportamento religioso do homem contribui para manter a santidade do 

mundo”.121 Eles criam devotamente que   

 

[...] não se faz o nosso território senão “criando-o” de novo, quer 

dizer, consagrando-o. Esse comportamento religioso em relação a 

terras desconhecidas prolongou-se, mesmo no Ocidente. [...]. Os 

conquistadores espanhóis e portugueses tomaram posse, em 

nome de Jesus Cristo, dos territórios que haviam descoberto e 

conquistado. A ereção da Cruz equivalia à consagração da região 

e, portanto, de certo modo, a um “novo nascimento”. [...] A terra 

recentemente descoberta era “renovada”, “recriada” pela Cruz.122  

 

Fazer renascer é imitar a ação divina, repetida milenarmente. Os católicos 

europeus demonizaram a América pelo mesmo motivo que as religiões primitivas 

travaram batalhas espetaculosas e sangrentas. No exercício da recriação e da 

manutenção do mundo e do sagrado eles reduziam a pó os seres que os 

ameaçavam. Como parte do projeto divino, o homem religioso precisa zelar pela 

criação, recriando simbolicamente o próprio mundo. Converter o outro é promover 

o renascimento. A conversão é um exemplo de revolução filosófica, aponta Sartre, 

por isso são tão significativas a destruição de símbolos de outros ritos e a 

substituição por novos, pelos quais a imagem preenche os espaços vazios, 

apaziguando o desconforto da subjetividade do homem. Citando Leibniz, ele nos 

explica que a existência da imagem (imagem de direito) sobrepõe à existência do 

                                            
121 ELIADE, Mircea. Op. Cit. p. 88. 
122 Idem, pp. 34 e 35. 
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fato, tornando opaco aquilo que existe.123 Essa função do imagético, segundo 

Edmund Husserl124, pode ser a razão pela qual as imagens construídas e 

consolidadas por meio da fé revestem-se de uma fortaleza inigualável, quase 

instransponível, que move os religiosos a atitudes como o fundamentalismo diante 

de qualquer argumentação da razão. E o que representa o imaginário no contexto 

religioso? Nesse sentido fazemos uso da definição de Gilbert Durand, de que ele 

constitui a essência do espírito, esforço do ser para erguer uma esperança viva 

diante e contra o mundo objetivo da morte.125 Trata-se de uma transformação 

eufêmica da realidade e do mundo, reforça Durand, exercida pela função 

fantástica. Por isso, a fé promove um conforto ao homem religioso, do qual o 

homem não religioso não goza, diz Eliade. E se a imagem é definida por Sartre 

como o domínio da aparência, a sua passagem para o universo da ideia consolida 

a conversão filosófica do ser, capaz de questionar o sujeito a respeito de sua 

própria concepção de identidade.126 Por essa razão, os mitos reforçaram os 

símbolos que interessaram à religião, destruindo os demais, para que seja amplo 

o domínio. Diz Sartre que as imagens agem como forças dadas sobre o homem. 

Ela prepara o espírito para a conversão e, junto ao mito, constitui o 

comportamento127 e, é aí, adverte o filósofo, que está o perigo venal do imagético, 

pois a imagem é irracional.128 A fé, aliás, não costuma se misturar à razão.   

Geertz definiu a religião como um  

 

                                            
123 SARTRE, Jean Paul. A imaginação. Porto Alegre: L&PM, 2011, p. 126. 
124 Idem. Ibidem. Cita Husserl. 
125 DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário. São Paulo: Martins Fontes, 
1997, p.432. 
126 SARTRE, Jean Paul. Op. cit., p. 19. 
127 DURAND, Gilbert. Op. cit., p.429. 
128 SARTRE, Jean Paul. Op. cit., p. 20-22. 
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[...] sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, 

penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens 

através da formulação de conceitos de uma ordem de existência 

geral e vestindo essas concepções com tal aura de fatalidade que 

as disposições e motivações parecem singularmente realistas 

[...]129  

 

para nos mostrar o que parece óbvio: a religião atua impactantemente sobre o 

homem, fazendo-o generalizar as condutas e a existência humana, em sentido 

abrangente e intransigente, rotulando a realidade a ponto de transformar o fato. 

Ora, esse sistema de símbolos traça a teia de todas as ações e pensamentos do 

imaginário humano, compondo um ideário fantástico que se aplica tanto ao bem 

quanto ao mal, na medida em que o faz conectar o mais magnifico dos mundos 

como o mais assombroso destino. O imaginário católico colocou os homens 

diante de aspirações paradisíacas, ao mesmo tempo em que os paralisou com a 

ameaça do inferno, ajustando suas ações e projetando imagens de ordem 

cósmica. Poucos são os que conseguem escapar desse fantástico insuperável. 

Nem a arte nem o conhecimento, nem a filosofia, para nós, alcança a dominação 

imagética da qual a religião é capaz.130  

 

 

A sacralização do tempo/espaço cristão 

O tempo também pode ter caráter divino. Junto do espaço simboliza a 

criação do Cosmos, situando a manifestação do sagrado entre os homens. Essa 

                                            
129 GEERTZ, Clifford. Op. cit., p.104. 
130 Idem, ibidem. 
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definição caracteriza a importância do tempo litúrgico e das festas religiosas, que 

atualizam o tempo sagrado por meio de um evento.  

 

O tempo não é, para o homem religioso, nem homogêneo nem 

contínuo. [...] há o tempo do profano, a duração temporal ordinária 

[...]. Entre essas duas espécies de tempo existe, é claro, uma 

solução de continuidade, mas por meio de ritos, o homem 

religioso pode passar, sem perigo, da duração temporal ordinária 

para o tempo sagrado.131 [...] Participar religiosamente de uma 

festa implica a saída da duração temporal “ordinária” e a 

reintegração no tempo mítico reatualizado pela própria festa.132  

 

Nas religiões judaico-cristãs Deus interfere diretamente no tempo histórico. 

No Catolicismo isso fica mais evidente porque a vinda de Cristo estabeleceu um 

marco que ressignificou a religiosidade humana. O Deus cristão nasceu, viveu e 

morreu no tempo histórico, interferindo diretamente nele, santificando-o e 

fazendo-o recomeçar a partir de seu nascimento. Vimos anteriormente que 

renascer é repetir o gesto da criação, quando surge um novo ser e, nesse 

aspecto, ver o próprio Deus nascer representa o recomeço da humanidade. “A fé 

cristã está suspensa de uma revelação histórica. É a encarnação de Deus no 

tempo histórico que assegura, aos olhos do cristão, a validade dos símbolos”.133 

Por isso, o Cristianismo, diz Eliade, teve finalidade trans-histórica, inaugurando 

um novo modelo de religião. Até então, explica ele, as religiões arcaicas não 

tinham o tempo histórico como referência. Ele era tão significativo quanto a 

questão do espaço e ambos estavam associados ao período da criação. Vê-se a 

relação no Novo Testamento: Jesus nasceu em Belém, Reino de Judá, no tempo 

                                            
131 ELIADE, Mircea. Op. cit. p.63. 
132 Idem, p. 64. 
133 Idem, p. 115.  
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do reinado de Herodes – o tempo histórico é atestado pelo espaço e o sagrado, 

até então embasado nos fatos míticos, conhece agora o local e a data do 

nascimento de Deus.  

Isso tudo implica a recuperação e a atualização do tempo/espaço sagrado 

pelos religiosos, incluindo os cristãos. A dessacralização de um lugar como o local 

de nascimento de Cristo (Belém) ou do paraíso justifica a interferência do homem 

religioso, inclusive no modo de vida da sociedade. A violência praticada em nome 

de Deus, como a que ocorreu nos Autos de fé, também se alicerça nessa 

premissa. Os povos antigos tinham como referência as lutas entre as divindades e 

os seres demoníacos, que eram abatidos em lutas sangrentas e de forma 

exemplar para legitimar o poder das divindades e ressacralizar o espaço. 

Conceitos como crueldade e violência não cabiam nessas manifestações, 

tampouco nas suas representações humanas. Também não estava descartada a 

violência contra os pares, se estes estivessem encarnados por seres maléficos, e 

vários sacrificaram seus inimigos. Por isso, para a Inquisição, matar e supliciar 

tinha o mesmo efeito de outros rituais que combateram demônios anteriormente. 

As fogueiras do Santo Ofício eram tal como os altares de sacrifício dos 

antepassados que tinham a função de validar a posse de um território, sacralizá-

lo, o que equivale à cosmogonia. É importante lembrar que o catolicismo se 

formou a partir de povos muito distintos entre si, surgidos no Oriente, no 

Mediterrâneo, no Norte da Europa, assimilando essas culturas, muitas delas 

pagãs. Os padres da Igreja primitiva, inclusive, tinham interesse em manter 

correspondência entre o Cristianismo e os ritos tradicionais, ditos universais. “[...] 

para os apologetas cristãos, os símbolos estavam carregados de mensagem: 
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mostravam o sagrado por meio dos ritos cósmicos”.134 A revelação da fé não 

destruiu os significados pré-cristãos, ao contrário, incorporou-os e aos poucos 

foram se esvaindo os significados mais antigos. O Cristianismo, apesar das 

modificações religiosas, diz Eliade, valorizou tanto o cosmo como a vida, trazendo 

vários elementos do folclore europeu, especialmente na população rural que foi 

cristianizada há séculos. Elas integraram sua cultura compondo uma herança pré-

cristã. 

As religiões constroem seus ritos na expectativa de planificar e reforçar 

códigos, no intuito de manter a autoridade do divino. Cultuar a autoridade é deter 

o olhar que compreende o mundo, diz Geertz135, caráter que reforça os laços de 

fé, enquanto o dogma simboliza a manifestação religiosa. Sua sustentação exige 

um esquema que, na mesma medida em que o alimenta, o defende dos 

obstáculos e destrói seus opositores.  

 

 

Imaginário paradisíaco 

O homem judaico-cristão carregou a nostalgia de retornar a viver diante da 

presença divina. Jerusalém, ícone do Judaísmo e do Cristianismo, centro do 

mundo, segundo Mircea Eliade, seria o ideal, mas tornou-se improvável tal a 

quantidade de conflitos que a envolveram em vários períodos históricos. Cristóvão 

Colombo desejou tanto o ouro da América como recuperar Jerusalém para a 

cristandade.136 Roma, sede do Catolicismo, nunca conseguiu alcança-la, e para 

os hebreus não tem significação religiosa. E, dessa forma, o desejo de viver em 

                                            
134 Idem, ibidem. 
135 GEERTZ, Clifford. Op. cit., p.104. 
136 SOUZA. Laura de Mello. Op. cit., p. 22. 
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comunhão com Deus ficou improvável. Mas a possibilidade de encontrar um 

paraíso na Terra reacendeu as esperanças da cristandade, era a oportunidade de 

se reaproximar de Deus e de voltar a gozar de uma vida plena e eterna, além de 

redentora. Por isso, o mito do paraíso foi tão fortemente enraizado no Ocidente, 

especialmente na Europa medieval e no começo da Era Moderna, alastrando-se 

entre os cristãos chegou à Ásia, à África e à América. Não faltaram teorias, como 

relatamos anteriormente, nem descrições idílicas que alimentaram o imaginário de 

aventureiros europeus, como relatou Holanda.  

Todo o impulso humano de buscar e lutar por esses dois locais parte da 

necessidade que o homem tem de viver em espaços sagrados, como já foi 

ressaltado. Eliade explica que essa necessidade não é uma exclusividade de 

nenhum povo, mas uma emanação, como um chamado para retornar ao tempo e 

espaço onde se deu a criação. Esse também é o motivo que mobilizou as 

religiões primitivas a construírem templos, cidades e as próprias casas seguindo 

os preceitos da sacralização espacial. O homem religioso desejava estar o mais 

perto do divino e isso significava tanto colocar-se em um espaço sacralizado 

como retomar o tempo anterior. Sua criação seguia os preceitos que a religião 

impunha, pois, dessa forma, o espaço criado pelo homem seria divinizado e, 

portanto, uma réplica da criação do próprio cosmo, quando tudo era forte e 

perfeito. Portanto, a criação espacial implica a própria recriação do universo, da 

vida, do homem. O espaço sagrado obedece necessariamente à vontade divina.  

Essa relação é tão vital que se o homem não encontra o espaço 

sacralizado ele o inventa. Um exemplo disso é “a basílica cristã [...] que retoma e 

prolonga todos esses simbolismos. [...] a igreja é concebida como imitação da 

Jerusalém celeste. [...] a estrutura cosmológica do edifício sagrado persiste ainda 
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na consciência da cristandade [...]”.137 Por isso, judeus, islâmicos e cristãos 

“construíram” uma Jerusalém aos moldes da primordial e a disputam como sendo 

sua, e é. Pois nela se manifesta o evento sagrado de cada civilização, como o 

martírio de Cristo para os cristãos, de onde irradia-se uma força vital que não 

apenas alimenta a fé, mas que aproxima o homem de seu criador. Mas algo 

separa a cidade terrena da Jerusalém celeste que  

 

[...] foi criada por Deus ao mesmo tempo que o paraíso, portanto 

in aeternum. A cidade de Jerusalém não era senão a reprodução 

aproximativa do modelo transcendente: podia ser maculada pelo 

homem, mas seu modelo era incorruptível, por que não estava 

implicado no tempo.138  

 

E aí também pode estar um grande problema de localizar o éden na Terra. Eliade 

nos ajuda a justificar. Sendo o paraíso terreno um ato divino, ele só poderia estar 

na esfera transcendental, celestial. Da mesma forma como a Jerusalém celeste 

estaria com os portões abertos ao homem depois de sua morte. Por outro lado, 

por ser uma criação de Deus, o horto santo superaria a Jerusalém terrestre, 

transformar-se-ia no centro da Terra e de toda a teologia cristã, alterando o 

próprio Cristianismo. Encontrar o paraíso no Brasil elevaria a América, segundo 

Vasconcelos, “aquela que tem a seu cargo o governo do mundo universo”139, 

questionando a filiação de Jesus e, quem sabe, fazendo dele mais um profeta, 

como creem os semitas. O éden brasileiro poderia abalar o Catolicismo. 

A ideia de paraíso terreal na América é completamente oposta ao ideal da 

colonização. Como resultado da obra divina, não justificava a atuação do 

                                            
137 ELIADE, Mircea. Op. Cit., p. 57.  
138 Idem, ibidem. 
139 VASCONCELLOS, Simão. Op. Cit., Consta no Apêndice 2 dessa obra o trecho na integra – 109 
Outra conjectura que a linha equinocial governa (o mundo). pp. 178-200. 
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colonizador. Somente “um território desconhecido, estrangeiro, desocupado (...) 

parte de uma modalidade fluida e larvar do ‘Caos’”140 aderia aos interesses dos 

colonizadores cristãos. Pois, ao ocupá-lo o homem religioso o transformaria 

simbolicamente em Cosmos, mediante uma repetição ritual da cosmogonia. O 

que deve tornar-se “’o nosso mundo’ deve ser ‘criado’ previamente, e toda criação 

tem um modelo exemplar: a criação do universo”.141 Outra tese que refuta o 

paraíso no Brasil diz respeito à sua localização ocidental, oposição ao Oriente 

onde “Cristo ressurgiu do túmulo e abriu suas portas. O Ocidente, ao contrário, é 

a região da escuridão, da tristeza, da morte, a região das moradas dos mortos, 

que aguardam a ressurreição e o juízo final”.142 Mais tarde, alguns doutores da 

Igreja se debruçaram sobre esse tema para amenizar a carga nefasta da América. 

A passagem do apóstolo São Tomé pelo Novo Mundo pode ser considerada uma 

dessas estratégias, embasando a discussão sobre o éden americano, além de ter 

sido bem aproveitada pelos portugueses que lutavam para encontrar sacralidade 

numa terra sem riquezas tão atraentes, que fez com que os castelhanos se 

julgassem preferidos por Deus. Assim também fizeram os mórmons na América 

do Norte séculos mais tarde, afirmando que Cristo teria pregado para os índios 

americanos. 

 

A primeira versão conhecida dessa presença do discípulo de 

Jesus em terras americanas encontra-se com efeito na chamada 

nova gazeta alemã, referente, segundo se sabe hoje, à viagem de 

um dos navios armados por dom Nuno Manuel, Cristóvão de Haro 

                                            
140 ELIADE, Mircea. Op. Cit., p. 57. 
141 Idem, p. 34. 
142 Idem, p. 58. 
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e outros, que a 12 de outubro de 1514 aportava, já de tornar 

viagem, à Ilha da Madeira.143  

 

Para Holanda, o fato de os nativos apresentarem aos primeiros 

colonizadores as pegadas do santo – a que chamavam de Sumé, ou deus 

pequeno, pois havia outro maior144 – derrubava os que defendiam que a zona 

equinocial era inabitável, obrigando a Igreja a rever e “renovar sua própria 

estrutura ideológica de acordo com a imagem do mundo que começava”.145  

O paraíso é revelado na perfeição da natureza, na exímia criação, pois, 

para o homem religioso, a natureza não é algo natural, mas fruto da máxima 

inspiração, tomada de sacralidade. Ela não existe por si só, e isso explica a 

relutância das religiões em aceitar as Ciências Naturais. É por meio de sua 

contemplação que o homem descobre o sagrado e o próprio ser146 e, assim como 

o cosmos, a natureza é um organismo vivo, onde o sobrenatural funde-se ao 

natural.147 Ela exprime algo que transcende. No alto da transcendência, do céu, 

está Deus, o todo poderoso, o deus otiosi148 que delega sua autoridade a outros 

deuses e, para os católicos, a outros homens. Isso explica o deus supremo das 

religiões politeístas, mas também a interseção de santos e a autoridade atribuída 

aos representantes do divino na terra, os sacerdotes. O todo poderoso fatigado de 

sua criação, só deve ser importunado em questões extremamente essenciais, 

atribuindo tanto poder à Igreja.149 

                                            
143 HOLANDA, Sérgio Buarque. Op. cit., p.135. 
144 Idem, p. 136. 
145 Idem, p. 156. 
146 ELIADE, Mircea. Op. cit., p. 99. 
147 Idem, ibidem. 
148 Idem, p. 103 
149 Idem, p. 107. 
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A água também é essencial na cena da criação do cosmos. Com forte 

simbologia religiosa, explicita a pré-gênese, existindo antes mesmo da Terra. Ela 

embasa o projeto criador, simbolizando, segundo Eliade, “a soma universal das 

virtualidades: são fons et origo, o reservatório de todas as possibilidades de 

existência; precede toda forma e sustenta toda a criação”.150 Assim como Janus, 

tem face dupla, representando a morte e o renascimento, a preexistência e o 

futuro. Por essa razão, muitas religiões atribuem à imersão nas águas o gesto 

cosmogônico, equivalente à dissolução da velha forma e ao surgimento de outra. 

Não por acaso o homem é feito a partir do barro, que amolecido pela água pode 

ser modelado. Do dilúvio ao batismo cristão, o princípio de recriar é o mesmo. É 

depois da imersão total na pré-criação que o homem se refaz, construindo uma 

nova aliança com o Criador. A lavagem dos pecados não significa apenas um 

perdão divino, mas a purificação que dá novo início e sentido à vida. Por isso, o 

batismo, a começar pelo do próprio Cristo, é tão significativo, pois representa a 

reaproximação de Deus, cujo espírito pairou sobre às águas antes de partir para a 

criação do mundo. Ao mergulhar o homem antigo morre, para dar lugar a um 

novo, revigorado, mais próximo da criatura que o Supremo criou, “pelo batismo o 

homem recupera a semelhança com deus”.151 Por isso, não é coincidência o 

incessante objetivo de batizar os gentios, tampouco o éden terreal estar 

localizado entre os grandes rios da Terra. Na visão de Vasconcelos, se 

dependesse apenas do Amazonas, certamente seríamos vizinhos de Adão e Eva.  

 

 

                                            
150 Idem, p. 110. 
151 Idem, p. 114. 
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CAPÍTULO 4 - Motes e motivações implícitos  

 

 

Até agora nos deparamos com alguns motivos pelos quais o livro de Simão 

de Vasconcelos foi censurado pela Igreja. Foram razões objetivas, centradas nos 

desafetos do autor ou no confronto de ideias suscitadas em virtude de sua 

obsessão pela tese do paraíso terreal no Brasil. Definitivamente, esses motes 

denotam não apenas um desacordo entre os membros da Companhia de Jesus, 

mas também o desalinhamento contínuo entre os padres que habitavam a colônia 

com aqueles que viviam na metrópole. A partir dessa questão mais evidente, 

encontramos alguns argumentos cabais que mobilizaram as instituições censoras 

a reconsiderar a liberação da obra após os apontamentos do visitador Jacinto de 

Magistris. Num primeiro olhar, nos pareceu que a ideia de paraíso ia de encontro 

à manutenção da Igreja no horto santo, mas, num segundo momento, surgiram 

argumentos que apontam divergências entre as visões de Vasconcelos e as da 

Igreja. Conscientemente, ou não, o jesuíta arranhou alguns dogmas católicos, em 

especial os que se referem ao pecado original e à vida terrena como “castigo” que 

legitima a misericórdia divina aos que ascendem ao paraíso celeste.  

Admirador do Renascimento, Vasconcelos não pode fugir à influência da 

cultura clássica em sua abordagem num período em que o alto clero pretendia 

apartar seus fiéis das influências pagãs. Tampouco desconsiderou as referências 

indígenas em suas Chronicas da Companhia de Jesu, povo com o qual conviveu 

e com quem desenvolveu uma relação diferente da que pregava a doutrina 

inaciana. O que, em nossa abordagem, denota, talvez, seu maior equívoco, em 



82 
 

um período de intensa atividade inquisitorial. Consideramos que é nesse sentido 

que Vasconcelos atinge os dogmas da instituição católica, muitos deles 

enraizados na matriz cultural da colônia lusitana por meio do pensamento 

demonológico.  

Até aqui, vimos que a demonologia sustentava a ideia de contrários com 

intuito de divinizar e demonizar extremos. A ciência desenvolveu um esquema 

associativo para evidenciar eleitos e excluídos que se baseava na primitiva 

técnica da oposição, pois quanto mais escura é a noite, mais parece ser claro o 

dia, e vice-versa. Os dogmas que chamamos institucionais não compõem nenhum 

livro de regras, tampouco foram institucionalizados pela Inquisição, mas, com toda 

sua discrição, foram as teorias mais importantes para o clero contemporâneo de 

Vasconcelos, e as mais defendidas também. Para tanto, vale definir e apresentar 

ambos: os da religião católica apostólica romana, e as teorias demonológicas que 

na Idade Moderna assumiram o status de verdade absoluta.  

Os dogmas da religião católica são seculares, alguns, como o princípio da 

Santíssima Trindade, surgiram com o próprio Cristianismo152, outros, foram sendo 

anexados ao universo canônico segundo convenções ou transformações no 

tempo, como o que prega a infalibilidade do Papa. Juntos, constituem a base 

apostólica do catolicismo, pois sustentam a Igreja e alimentam a fé. São, portanto, 

verdades absolutas, imutáveis, para os quais não cabe questionamento ou 

dúvida, pois são oriundas da própria revelação divina e, portanto, irrevogáveis. 

Todos os católicos, pelo menos os contemporâneos à Inquisição, são obrigados a 

                                            
152 A primeira formulação dogmática da Santíssima Trindade é postulada pelo Concílio de Niceia 
em 325 d. C. 
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conhecer e aceitar. Os dogmas da religião católica estão divididos em categorias 

como153:  

 

Dogmas sobre Deus: 

1. A existência de Deus não é inata ao homem; 

2. A existência de Deus é uma consequência da fé, não apenas de um 

conhecimento racional; 

3. Deus é único, não existe mais que um; 

4. Deus é eterno; 

5. Santíssima Trindade: Deus está em três pessoas (Pai, Filho e Espirito 

Santo) e essas constituem exatamente um único Deus.   

 

Dogmas sobre Jesus Cristo: 

1. Jesus é verdadeiro Deus, filho de Deus, o Emanuel (Deus Conosco).  

2. Jesus tem duas naturezas, a humana e a divina. Por sua natureza 

divina é perfeito; 

3. As duas naturezas de Cristo têm sua vontade e propriedade física;  

4. Jesus é o filho natural, o primogênito e único de Deus; 

5. Jesus sacrificou-se a si mesmo pela salvação dos homens, ofereceu-

se em sacrifício em sua natureza humana, mas como Deus recebeu 

seu próprio sacrifício; 

6. Cristo nos salvou e reconciliou com Deus ao morrer na cruz;  

7. Cristo ressuscitou no terceiro dia depois de sua morte; 

8. Jesus Cristo ascendeu aos céus, onde está sentado à direita de Deus 

Pai. 

 

Dogmas sobre a criação do mundo: 

1. Deus criou todas as coisas a partir do nada, do caos; 

2. O mundo teve um tempo de início;  

3. Deus é o conservador de todo o mundo, de todas as coisas e do seu 

equilíbrio. 

 

Dogmas sobre os humanos: 

1. Todo homem é formado por um corpo (matéria) e uma alma (espírito); 

                                            
153 Conteúdo editado a partir de: http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html  
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2. Todo homem carrega o pecado original, realizado por Adão, por 

descendência; 

3. O homem não é capaz de se redimir de seus pecados; somente pela 

misericórdia divina. 

 

Dogmas sobre Maria: 

1. A virgem é a única humana livre do pecado original. Ela foi preservada 

imaculada para ser instrumento do propósito divino, ser a mãe do 

salvador; 

2. A virgindade de Maria é perpétua, sendo ela mantida assim até sua 

assunção; 

3. Maria é a mãe de Deus, a progenitora do Verbo, o verdadeiro Deus e o 

verdadeiro Homem;  

4. Maria foi assunta aos céus sem sofrer nenhuma mudança física. Seu 

corpo subiu ao elevado sem passar pela decomposição.  

 

Dogmas sobre o Papa e a Igreja: 

1. A Igreja é fruto de uma criação divina e humana – de Jesus Cristo, que 

estabeleceu sua base e doutrina; 

2. São Pedro é o primeiro sumo-sacerdote da Igreja, Papa, eleito pelo 

próprio Cristo. Seus sucessores têm o primado sobre toda a Igreja; 

3. O Papa tem pleno e supremo poder sobre toda a Igreja, tanto no que 

diz respeito aos costumes e fé, como sobre seu governo; 

4. O Papa é infalível. É o sucessor de Pedro e, como tal, representa o 

eleito de Cristo; 

5. A igreja é infalível.  

 

Dogmas sobre os sacramentos: 

1. O batismo; 

2. A crisma ou confirmação; 

3. A Igreja recebeu de Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos 

após o batismo; 

4. A confissão é condição para a salvação dos pecados; 

5. A eucaristia; 

6. A transubstanciação – Cristo está presente no sacramento da 

eucaristia; 
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7. A extrema unção (atual unção dos enfermos); 

8. A ordem; 

9. O matrimônio.  

 

Dogmas sobre as últimas coisas: 

1. A morte se originou do pecado; 

2. As almas dos justos vão para o céu (paraíso); 

3. As almas dos pecadores vão para o inferno, o sofrimento eterno. Não é 

uma condenação imposta por Deus, mas a consequência da atitude do 

homem; 

4. As almas dos justos com pecados veniais vão para o purgatório afim 

de alcançar a purificação; 

5. Cristo voltará à Terra no fim do mundo; 

6. Os mortos serão ressuscitados no último dia do fim do mundo; 

7. Cristo julgará todos os homens – o juízo universal.  

 

 Os “dogmas” da instituição Católica Apostólica Romana foram formados 

por um conjunto de teorias que, como destacamos anteriormente, não estão 

registrados como tal. Dizem mais a respeito de questões eclesiásticas, não 

espirituais, mas que dominaram o pensamento pré-moderno ao desenvolverem 

um conjunto de ideologias consolidadas que moldaram as práticas das 

sociedades que compuseram o período. Como citado anteriormente, a 

demonologia baseou-se em teorias que solidificaram a ciência que demonizou a 

América tais como: 

 Recurso da inversão: “permitia dar conta de múltiplos fatos culturais 

concretos análogos às realidades europeias, mas opostos a elas devido a 

ação do Diabo no sentido de parodiar as honras prestadas a Deus”.154 

  Princípio da desordem: “mostrou-se particularmente fecundo para o 

etnodemonólogo do século XVI, possibilitando inventários exaustivos de 

                                            
154 SOUZA, Laura de Melo e. Op. cit., p. 29. 
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hábitos e costumes dos quais não era necessário compreender os 

significados nem fornecer explicações, havendo, assim, maior liberdade 

para as descrições. [...] tal atitude resultou num total desencorajamento 

ante o incompreensível, e na inutilidade da compreensão”.155 

  Linguagem dos contrários: “o elemento mais importante da demonologia, 

elo de ligação entre ela e todo o universo mental característico do mundo 

moderno, presente tanto no teatro elisabetano de Shakespeare [...]; quanto, 

ainda, nas copiosas descrições dos missionários-etnógrafos e demais 

cronistas das Américas que trataram das práticas religiosas ameríndias, 

conhecidas no mundo hispano-americano, por idolatrias”.156  

 

Em suma, não havia meio termo para a demonologia. Ou se fazia parte da 

Igreja Católica, igreja boa, ou da diabólica, igreja ruim.  

 

A convergência da religião ortodoxa e da religião demoníaca 

sobre um mesmo plano de religiosidade elementar mostra, com 

uma clareza totalmente luminosa, como podia ser estreito o limite 

que as separava no ânimo dos fiéis, especialmente em zonas 

rurais onde a fé religiosa frequentemente se mesclava com 

elementos supersticiosos ou mesmo resíduos pré-cristãos.157  

 

Por meio desse hibridismo, segundo análise de Souza, as práticas e 

superstições ameríndias remetiam imediatamente a elementos da feitiçaria 

europeia. Como se realmente bruxas, demônios e outros seres grotescos 

                                            
155 Idem, p. 30. 
156 Idem, ibidem. 
157 GINZBURG, Carlo. Carlo. Mitos, emblemas, sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, 
p. 33. 
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houvessem chegado ao novo continente, influenciando os hábitos e relacionando-

se intimamente com os gentios. Para Jean de Lérry,158 os ritos tupinambás eram 

iguais aos sabás.159  

Porém, essas conclusões ancoravam-se mais no imagético que no 

empírico. Diz Souza que a observação de práticas pitorescas não era recorrente e 

haviam poucas referências para interpretar os ritos. Por isso, atribuía-se 

instantaneamente às manifestações exóticas as referências de um repertório 

familiar. Por analogia, bruxas, sabás e feitiços compunham o mesmo universo 

grotesco. “(...) para poderem entender de forma analógica, o que tinham sob os 

olhos. A familiaridade das populações mexicanas com o uso de substâncias 

alucinógenas suscitou, por exemplo, aproximações com a feitiçaria sabática.”160 

Combater a feitiçaria não era uma demanda nova para a Igreja, nem uma 

exclusividade católica. O ato de lidar com o desconhecido, como o sobrenatural, 

foi censurado desde muito cedo na civilização ocidental. Conta Luís Gil, que 

durante a República e o Império romanos os adivinhos, magos e alquimistas já 

eram perseguidos em razão das consequências de suas práticas. Segundo o 

autor, no reinado de Otaviano foram expulsos de Roma, que combateu a prática 

adivinhatória e a consulta de oráculos estimulando e fortalecendo a religião 

tradicional, preservando e reforçando seus símbolos.161 Um exemplo dessa 

                                            
158 SOUZA, Laura de Mello e. Op. Cit., p.29. 
159 Os sabbats, ou sabás, têm muitas interpretações. Mas os eventos perseguidos pela Inquisição 
eram rituais místicos que celebravam as estações do ano, as colheitas. Sua representação é 
variada nas muitas culturas que o praticavam em quase toda a civilização antiga e medieval. 
Durante o auge da Inquisição foram proibidos e invadidos para a caça de hereges e bruxas, 
segundo o argumento da profanação de símbolos católicos, da manifestação demoníaca, orgias 
sexuais e sacrifícios de animais e de pessoas, inclusive bebês pagãos, chamado "Missa Negra" 
satânica. As celebrações são dedicadas à deusa da fertilidade, da primavera e de outras 
entidades ligadas à natureza.  
160 SOUZA. Laura de Mello e. Op. cit., p. 27. 
161 GIL, Luís. Censura en el mundo antiguo. Madrid: Alianza Editorial S.A., 1985, pp. 94-131. 



88 
 

prática foi a restauração dos livros Sibilinos, guardados no templo de Apolo. 

Investindo na difusão dos escritos e ritos tradicionais, o imperador combatia os 

ritos “aventureiros”, e vice-versa. Da mesma forma, agiram os católicos por meio 

do Santo Ofício, classificando outras manifestações religiosas ou espirituais como 

heréticas, tanto para combatê-las como para fortalecer os símbolos do 

Catolicismo. Os romanos perseguiram as manifestações ritualísticas de outras 

culturas, especialmente as de cunho religioso. O imperador Diocleciano ficou 

conhecido pela intensa perseguição política e religiosa a judeus e cristãos. Em 

seu governo, de 284 a 305, proibiu o culto judaico até mesmo em Jerusalém, sob 

a ameaça de pena de morte. Tácito, antissemita que atuou em seu governo, 

assumiu que a perseguição aos hebreus era desmedida na tentativa de eliminar 

sua cultura e de apagar seu patrimônio cultural.162 

 Ao que tudo indica, os católicos herdaram dos romanos o hábito de 

combater rituais e práticas religiosas distintas. Agindo segundo o exemplo de 

seus precursores, eliminaram a dissidência e destruíram seus registros. A 

estratégia foi reestilizada, mas ambas se estruturaram na mesma mentalidade 

maniqueísta. Pelo princípio da desordem explicavam-se as diferenças de 

costumes das civilizações não-romanas, ou não católicas, que serviam de 

exemplo para evidenciar os excluídos e estabelecer a diferença entre o cosmos e 

o caos, tão importante simbolicamente, como nos elucidou Eliade. Souza ainda 

acrescenta o recurso da inversão, que coloca realidades culturais análogas em 

campos opostos para valorizar uma em detrimento da outra. Esses dois princípios 

fortaleceram a imagem dos contrários, estabelecida na criação do mundo, na 

separação do caos e do cosmos, fazendo dela o elemento mais forte da 

                                            
162 Idem, p. 91. 
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demonologia, elemento de ligação entre o conceito demoníaco do mundo 

moderno. 

Se a Europa trouxe bruxas e demônios para atormentar a América, o novo 

continente surpreendeu os europeus com um universo de ritos, símbolos e 

elementos que amplificaram seu imaginário demonológico. O demônio era o pai 

da idolatria, facilmente identificada, segundo os europeus, nos rituais indígenas, 

na antropofagia, no corpo nu, na sodomia. Enquanto que sacerdotes incas, maias, 

astecas, xamãs caraíbas e pajés tupis foram associados a bruxos e feiticeiros, 

associação que, alerta Souza, permanece até os dias de hoje. Mas a convivência 

com o silvícola conseguiu ampliar a visão de alguns jesuítas e as opiniões se 

dividiram. Como seriam os gentios possuídos, idólatras, se temiam os mesmos 

elementos que identificavam a demonização? Muitos índios tinham medo do 

escuro, por exemplo, algumas tribos receavam a volta dos mortos e o encontro 

com maus espíritos. Como explicar a nudez sem remorso, que identificava mais o 

“estado de perfeita inocência em que tinham sido criados e manifesto quando se 

considera a cautela guardada por Adão e Eva”?163 Características, inclusive, que 

reforçavam a tese do éden brasileiro de Vasconcelos, já que a nudez é atribuída 

ao espirito puro das recém-criaturas divinas, ao estado de paz interior, de uma 

ociosa irresponsabilidade, como diz Holanda. A mesma nudez que representa o 

batismo, que define o renascimento do homem, só pode ser encontrada no 

paraíso, pois só é possível no estado de pureza. “A nudez ritual equivale à 

integridade e à plenitude, o paraíso implica a ausência de vestes [...] toda nudez 

ritual implica um modo atemporal, uma imagem paradisíaca”.164 Indiretamente, 

                                            
163 HOLANDA, Sérgio Buarque. Op. cit., p. 184. 
164 ELIADE, Mircea. Op. cit., p. 114. 
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seria como se o jesuíta levantasse uma questão importante para os objetivos 

católicos: se o índio se mantém no paraíso não seria ele o exemplo de conduta?  

Esses questionamentos foram pertinentes para Vasconcelos. A resposta 

que ele encontrou, não. E ao defender a humanidade do índio, ato que também 

cometeu Antônio Vieira, o autor das Chronicas envolveu-se com o conceito 

máximo da demonologia, a linguagem dos contrários. Analogicamente, a 

sociedade moderna não seguia pelo caminho do meio. Eles, como diz Holanda, 

referindo-se aos portugueses, se moviam pelo capricho de uma fantasia 

barroca.165 E muitas vezes, segundo registrou Vasconcelos, agiam mais como 

selvagens que os próprios silvícolas, avaliando que “a conversão dos portugueses 

dependia da conversão dos índios”.166 Podemos considerar que o “erro” de 

Vasconcelos, assim como o de tantos religiosos que foram levados aos tribunais, 

foi o de ter uma outra visão a respeito do que a instituição católica considerava 

uma verdade absoluta. 

 

[...] referida à alteridade americana, a relação heterológica se 

verificaria sobretudo pela negação: nomeava-se e se classificava 

o outro ameaçador com os elementos negativos e detratores por 

excelências disponíveis no âmbito da cultura dos conquistadores e 

colonizadores da América. Se a descoberta de novos mundos 

pode revigorar os símbolos do maravilhoso, foi capaz também de 

fortalecer a demonologia europeia.167 

 

 Souza recorre ao conceito de heterologia de Michel de Certeau para 

mostrar que o olhar antropológico europeu ocorreu a partir do olhar assombrado 

sobre o outro, afetado por um imaginário assustado pela existência do selvagem, 

                                            
165 HOLANDA, Sérgio Buarque. Op. cit., p. 178. 
166 Idem, p. 120. 
167 SOUZA, Laura de Mello e. Op. cit., p. 26. 
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do desconhecido.168 Na Europa, bruxos e feiticeiras constituíam esse outro, 

identificados como anti-sociedade. Na América a associação mais próxima 

resgatou tudo aquilo que a cultura europeia não conseguia alcançar. “Como 

observa Pierre Ragon, a distância entre a bruxa basca e um índio idólatra podia 

passar por muito pequena para um espanhol do século XVI”.169 Portanto, 

encontrar humanidade no selvagem ou tentar compreender sua cultura ia contra 

tudo aquilo que a demonologia pregava.  

 

 

Os argumentos do sistema: repressão e medo  

O principal mecanismo de atuação da Inquisição foi o medo. Ela encontrou 

no horror das torturas e, principalmente, na morte na fogueira sua melhor 

estratégia de convencimento e de adesão. Argumentos que sustentaram por 

séculos uma estrutura de funcionários e um rol de delatores que encheram as 

masmorras dos Tribunais e que fizeram dos Autos de fé eventos inesquecíveis. O 

medo é considerado um elemento fundamental em toda a estrutura do Santo 

Ofício. Diz Delumeau, citando autores como Callois e Marc Oraison, que ele está 

no homem desde os tempos mais remotos, na raiz de sua socialização e da 

existência no mundo, preservando-lhe a vida. Esse medo tem para o autor duas 

vertentes principais: uma, a mobilizadora, impulsiona a humanidade a 

descobertas e conquistas, assim como a faz construir estratégias de defesa; e a 

outra paralisadora, freia os sentidos, as funções orgânicas, mas também os 

pensamentos. O medo que movimenta e paralisa o homem é ambíguo em 

essência, “o medo humano é filho da nossa imaginação, não é uno, mas múltiplo, 

                                            
168 Idem, p.25. 
169 Idem, p.26. 
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não é fixo, mas perpetuamente cambiante”.170 No tocante à religião a questão é 

ainda mais complexa, pois o temor pelo desconhecido e pelas incertezas sobre a 

existência pós-morte são agentes da fé que explicam as intempéries da vida 

terrena e que, de certa forma, conforta o imaginário pós-morte. 

Segundo Delumeau, várias civilizações e instituições fizeram uso daquilo 

que ele chama de organizações coletivas do terror. O Santo Ofício foi uma delas e 

soube usá-las em momentos definidores para sua atuação e permanência, mas 

também para tentar aplacar seus próprios temores. “A Inquisição foi 

semelhantemente motivada e mantida pelo medo desse inimigo sem cessar 

remanescente: a heresia que parecia perseguir incansavelmente a Igreja”.171 

Portanto, para superar seus medos, a Igreja investiu em aterrorizar ainda mais a 

sociedade. O historiador considera que a Idade Média e o início da Era Moderna 

foram marcados por um apavoramento perene em que toda a cristandade se 

sentia ameaçada. 

 

[...] o inventário de medos sentidos pela Igreja [...], põe em 

evidência [...] uma intrusão maciça da teologia na vida cotidiana 

da civilização ocidental (na época clássica, ela invadirá tanto os 

testamentos de modestos artesãos quanto a alta literatura, 

inesgotável no tema da graça); em seguida, que a cultura da 

Renascença sentiu-se mais frágil do que, de longe, [...] hoje a 

imaginamos. A identificação dos dois níveis de medo conduz 

assim a assentar face a face duas culturas das quais cada uma 

ameaçava a outra e nos explica o vigor com que não só a Igreja, 

mas também o Estado (estreitamente ligado a ela) reagiram, num 

                                            
170 CALLOIS. R. Les Masques de la peur chez le insectes. In DELUMEAU. Jean. Op. cit., p. 20. 
171 DELUMEAU. Jean. Op. cit., p. 22. 
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período de perigo, contra o que pareceu à elite uma ameaça de 

cerco por uma civilização rural, pagã, qualificada de satânica.172  

 

Por isso, especialmente durante a Reforma, Estado e Igreja precisaram 

encontrar e identificar um inimigo. Eliminando-o, enfrentavam seus temores. 

Católicos espanhóis, por exemplo, temiam o conluio de protestantes, judeus e 

islâmicos, enquanto que os situados mais ao Norte ou Leste da Europa receavam 

mais os grupos dissidentes cristãos e feiticeiras, especialmente na Idade 

Média.173 Nessa crise, que Delumeau considera aguda, a figura dos inquisidores 

tornou-se muito forte, peça central do sistema.174 Sua estratégia de desestabilizar 

os dissidentes era respaldada pela missão de proteger a fé, pois “todo sagrado 

não oficial é considerado demoníaco, e tudo o que é demoníaco é herético, não 

sendo o contrário menos verdadeiro: toda heresia e todo herético são 

demoníacos. Os séculos XIV e XV viveram sob essas temíveis equações”.175 

Para muitos homens pós-modernos entender as práticas medievais e 

arcaicas é problemático. É preciso reforçar que não cabe aqui a defesa de 

qualquer religião, mas estamos tentando compreender que comportamentos e 

filosofia justificavam a violência das práticas inquisitoriais e a apatia dos cristãos 

que vivenciavam esse cotidiano. A atitude do povo é, antes dos esclarecimentos 

contextuais, explicada pelo conceito de existência inerte176 de Jean Paul Sartre, 

que emancipa o homem de sua consciência e o posiciona diante de seus 

empasses e dos deuses que ele mesmo criou. Para Sartre, citando Feuerbach e 

                                            
172 DELUMEAU, Jean. Op. cit., p. 33.  
173 Idem, p. 396. 
174 Idem, p. 395. 
175 Idem, p. 397. 
176 Há dois tipos de existência para Sartre: a inerte: da qual escapa a dominação da consciência e 
a Inercia: que a salvaguarda e conserva a autonomia. SARTRE, Jean Paul. Op. cit., p. 7. 
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Nietzsche, a inabilidade que o homem tem de assumir a responsabilidade pela 

própria vida, de emancipar-se, resulta num mesmo modo de paralisia, de apatia 

diante de fatos que parecem chocantes.177 A paralisia é uma das vertentes do 

medo, como vimos anteriormente, provocada pelos mesmos fatos chocantes que 

promovem a vertente mobilizadora. Biologicamente, o medo  

 

[...] é uma emoção-choque (...) provocada pela tomada de 

consciência de um perigo presente que ameaça, cremos nós, nossa 

conservação. Colocado em estado de alerta, o hipotálamo reage, 

promovendo uma mobilização global do organismo que 

desencadeia diversos comportamentos somáticos.178  

 

Segundo Delumeau, as implicações fisiológicas ativadas pelo medo, 

embora não caibam nos casos coletivos, auxiliam a entender, por analogia, 

fenômenos que desencadeiam pânico e revolta.  

 

[...] no sentido de coletivo, é provável que as reações de uma 

multidão tomada de pânico ou que libera subitamente sua 

agressividade, resultem em grande parte da adição de emoções-

choque pessoais [...] os comportamentos de uma multidão 

exageram, complicam e transformam os excessos individuais. [...] 

esse singular coletivo recobre uma gama de emoções que vai do 

temor da apreensão aos mais vivos temores. O medo é aqui o 

habito que se tem, em um grupo humano, de temer tal ou tal 

ameaça (real ou imaginária).179 

 

Paralelamente, essas manifestações evoluem para um clima de ansiedade, 

ou até de neurose, diz o historiador, que conduzem o coletivo a manifestações 

                                            
177 Idem, ibidem. 
178 DELUMEAU, Jean. Op. cit., p. 23. 
179 Idem, p. 24. 
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atrozes, que beiram à histeria, que promovem violência e busca de bodes 

expiatórios.180 Por essa razão, a agressão é tanto temida quanto saboreada, pois 

apazigua os temores coletivos promovendo uma catarse. Não foi à toa que o 

“gosto pelo sangue e pelas imagens violentas”181 espalhou-se entre os católicos, 

especialmente após a Reforma, “o homem do Ocidente encontrou um estranho 

deleite em representar a agonia vitoriosa dos torturados”.182 Além da arte, os 

sermões e a teologia insistiram na imagem do sofrimento, do inferno, do 

desespero. Enquanto temas como agressão, violência, tortura, abandono, fome e 

morte eram obsessões permanentes de uma sociedade frágil, diz Delumeau. 

Fragilidade advinda desses mesmos fatores, mas reforçada constantemente por 

outras questões. Não é difícil imaginar quão desastrosas eram as perdas 

agrícolas em sociedades dependentes da agricultura. Ou entender quais seriam 

as proporções de epidemias como a Peste Negra para civilizações sem remédios, 

nem recursos de saúde. Delumeau lembra ainda o Grande Cisma (1378 – 1417), 

que dilacerou mais a comunidade católica. Esses fatos incendiaram os ânimos, 

sendo a Reforma a pressão final no despertar da agressividade desse povo que, 

na busca de qualquer salvação, partiu sobre outras etnias, multiplicando fobias, 

desesperos e tentando encontrar culpados para suas questões.  

 

[...] os antigos viam no medo um poder mais forte do que os 

homens, cujas graças, contudo podiam ser ganhas por meio de 

oferendas apropriadas, desviando então para o inimigo sua ação 

aterrorizante. E haviam compreendido – e em certa medida, 

                                            
180 Idem, p. 29. 
181 Idem, p. 30. 
182 Idem, p, 29. 
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confessado – o papel essencial que ele desempenha nos destinos 

individuais e coletivos.183 

 

Por fim, ainda havia Satã, causador dos maiores temores e culpado da 

maioria das desgraças. O medo do diabo em si era paralisador, âmbito no qual os 

cristãos eram impotentes.184 Para tentar dominá-lo, a igreja quis conhecê-lo, como 

vimos na ciência demonológica, produzindo um inventário sobre sua conduta, 

comportamento e manifestações. Daí surgiram parte das heresias que 

compuseram o pensamento “simplista” da Inquisição, que buscou bodes 

expiatórios apropriados para justificar o injustificável. Surgiram também os perfis 

de seus agentes, compostos por dissidentes de toda a espécie que estavam 

sujeitos à exclusão e à violência do clero “escorados por nobres decadentes e 

clérigos irregulares, mas portadores da mensagem celeste que os permitiu oprimir 

judeus, camponeses, islâmicos, cientistas e místicos”.185  

A Igreja descreveu Satã como o pior e mais temível dos inimigos, mais 

terrível que as pestes, que as guerras. Portanto, diz Delumeau, quando o poder 

do inimigo místico tornou-se maior que a realidade física, justificou-se que a morte 

do corpo seria bem menos dolorosa que a morte da alma. E, também por isso, as 

penas deveriam ser exemplares. Diz Tucci Carneiro186 que o Santo Ofício acionou 

um sistema de símbolos e ritos, organizados como espetáculos. Tais como as 

arenas romanas, os Autos de fé interferiam no imaginário coletivo e tinham, além 

dos objetivos principais, função didática e também de entretenimento. E eram 

plenos de plateia. Ao descrever um dos autos realizados em Lima, a cidade dos 

                                            
183 DELUMEAU. Jean. Op. cit., p. 21. 
184 Idem, p. 32. 
185 Idem, p. 157. 
186 CARNEIRO, Maria L. Tucci. Op. cit., p. 25. 
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Reis, Ricardo Palma afirma haver tanta pompa, que era necessário reservar 

lugares para os ilustres, para os membros do governo. E a manutenção do 

espetáculo contava, às vezes, com doações das instituições do reino, como as 

universidades, por exemplo. Segundo Francisco Bethencourt, desde a escolha da 

data, geralmente em domingos entre o Pentecostes e o Advento, na Inquisição 

Espanhola, os Autos de fé estavam carregados de símbolos que reforçavam seu 

significado. “Toda a cidade era colocada sobre o controle da Inquisição para a 

organização do espetáculo da fé.”187 Pela óptica de Delumeau, esses eventos 

também compunham a estratégia de conquistar adesão social. 

Outra característica da Inquisição foi a impiedade. A instituição é 

reconhecida por não esboçar benevolência. “Para a Igreja, o sofrimento e a 

aniquilação [...] do corpo são mesmo mais temíveis do que o pecado e o inferno. 

O homem nada pode contra a morte, mas – com a ajuda de Deus – lhe é possível 

evitar as penas eternas.”188 Porém, de acordo com Eliade, essa mentalidade não 

era exclusividade do Santo Ofício. Se voltarmos no tempo, encontramos 

exemplos milenares que demonstram somente hostilidade com os inimigos de 

uma fé. A vitória contra as forças do mal, desde as religiões primitivas, equipara-

se à vitória contra as trevas e o caos, sobre a morte, momento em que se repete 

o ritual divino.189 Por isso, voltemos a Sartre para entender que a construção 

metafísica da imagem não corresponde à própria imagem. Nem representa os 

pensamentos sobre a natureza das coisas, mas ambas emitem símbolos e 

constroem simulacros. A imagem, aqui representando o diabo, o mal, as heresias, 

e até os deuses, é o produto dos corpos exteriores sobre o nosso. Em suma, não 

                                            
187 BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições – Portugal, Espanha e Itália Séculos 
XV-XIX. Companhia das Letras: São Paulo, 2004, p. 228. 
188 DELUMEAU, Jean. Op. cit., p. 37.  
189 ELIADE, Mircea. Op. cit., p. 47. 
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representa a verdadeira coisa.190 É por essa razão que os ataques militares eram 

vistos como eventos mágicos, assim como a luta e a defesa de território sagrado 

simbolizava uma catarse mística, segundo relata Eliade. Isso também explica 

porque as lutas religiosas não carregam o arrependimento das mortes que 

contabilizam. A morte de um inimigo é um símbolo que reforça o caráter da fé, 

pois o derrotado é equiparado ao inimigo de toda a criação, do próprio Deus, cuja 

derrota erradica o profano, garante a manutenção do relacionamento com o divino 

e mantém o espaço sagrado. “O desejo de viver num cosmos puro e santo, tal 

como saiu das mãos do criador”191, e uma meta de vida, que no Catolicismo se 

retratou na mais rigorosa vigilância dos atos, e também na permanente luta pela 

manutenção do espaço místico, assegurado pela forma com a qual se combate o 

mal. 

O medo do mal, do demônio e do caos, que promove reações tão 

excludentes e violentas, tem a mesma raiz, parte do temor de o mundo sucumbir 

às trevas. E nesse sentido, a imaginação se comporta como um sedimento que 

estabelece o tempo e o lugar, portanto, conforta o homem e justifica sua ação. 

Segundo Geertz, o homem pode adaptar-se a qualquer coisa que sua imaginação 

consiga enfrentar, mas não consegue confrontar-se com o caos, que o 

enlouquece, pois está além de sua capacidade de análise.192 Para enfrentar esse 

inimigo, tão poderoso quanto invisível, é preciso revesti-lo de uma imagem bestial, 

e tratá-lo com a mesma bestialidade. Na tradição judaica, os reis pagãos eram 

apresentados com traços de dragões, tal como Nabucodonosor foi descrito por 

                                            
190 SARTRE. Jean Paul. Op. cit., pp. 9-13. 
191 ELIADE, Mircea. Op. cit., p. 61. 
192 GEERTZ, Clifford. Op. cit., p. 114. 
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Jeremias.193 Nesse sentido, os dogmas e o mito formam uma espécie de 

blindagem em torno do universo sagrado, atribuindo-lhe o caráter de inalcançável, 

incontestável e infalível, por isso, não devem nunca ser contestados. Contestar o 

divino significa colocar-se fora do espaço sagrado e, dessa forma, o homem 

religioso perde o espaço onde a realidade objetiva ocorre, vivendo no mundo de 

relativa subjetividade, no mundo da ilusão.194 Esse mundo é o próprio caos, a 

oposição ao cosmos; ele é, diz Eliade, homogêneo e está habitado por demônios 

e seres discordantes que precisam ser combatidos e exterminados. Impedir que 

esses seres invadam o espaço sagrado é tentar sanar o caos, recriando a criação 

de forma pura. Por isso, questionar o divino sempre foi uma atitude inadmissível, 

mais violenta que a violência com a qual os contestadores eram tratados. Esse 

preceito esclarece o caráter das execuções realizadas pelos índios da América 

Espanhola, a impiedade dos rituais de sacrifício dos inimigos, a ferocidade dos 

templários, as execuções dos Autos de fé. Embasados pelos preceitos religiosos 

mais arcaicos “o homem religioso queria e acreditava imitar seus deuses mesmo 

quando se deixava arrastar a ações que tocavam as raias da loucura, da vileza e 

do crime”.195 

Da necessidade de imitar a divindade surgiram também os sacrifícios 

sangrentos ou simbólicos.196 Para Eliade, imolar o inimigo recupera o gesto da 

criação, pois dessa prática primordial surgiram o mundo e o homem. A fogueira, 

cuja aplicação foi intensa como símbolo da purificação do herege pelo Santo 

Ofício, já era usada pelas religiões arcaicas que também viam no fogo um ritual 

de purificação e passagem. A combustão servia no sentido de purificar, anular os 

                                            
193 ELIADE, Mircea. Op. cit., p. 47. 
194 Idem, p. 32. 
195 Idem, p. 92. 
196 Idem, p. 50. 
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pecados dos indivíduos, e das comunidades, mas também de livrar o mundo dos 

demônios que o atormentava.197 Participando do ritual, o homem ficava 

contemporâneo do illud tempus198, e renascia com forças renovadas. Esse imitatio 

dei repete-se na religião católica, já que, como mencionamos anteriormente, o 

Cristianismo assimilou a cultura e os ritos das sociedades convertidas, que 

trouxeram na bagagem suas concepções. Gilbert Durand diz que outras culturas, 

dos celtas aos romanos, tiveram a mesma necessidade de assimilar o histórico e 

o tempo anterior. Essa era uma estratégia de dominação.199 Assim como outros 

fizeram, os católicos assumiram a postura de estarem corretos sempre, e de 

imputar como errados, como malditos, aqueles que não comungavam da mesma 

fé. Pois “o traslado da alma só é possível mediante um sacrifício sangrento”.200  

O processo inquisitorial era marcado por esses símbolos de fé e de 

expurgação que surgiam desde a captura de um acusado, feita numa caleça 

verde, até o ápice do evento, com a queima dos hereges, o que, para Tucci 

Carneiro, trazia a ideia máxima de purificação.201 Os supostos hereges eram 

apresentados à sociedade usando sambenitos, carochas ou sogas, de acordo 

com a gravidade do delito, e traziam velas nas mãos, acesas ou não, segundo 

perfil da sentença e postura do sentenciado. Walter Benjamin diz que esses 

símbolos, tal como espíritos que surgem subitamente como um clarão na noite 

escura, reforçariam o caráter sagrado do evento, da instituição, mas também a 

                                            
197 Idem, p. 71. 
198 Seria o tempo de imitar a criação, um regresso ao tempo da origem, o recomeço da existência, 
carregado de fins terapêuticos, como um nascer simbólico, recriado pela repetição da cosmogonia. 
ELIADE, Mircea. Op. cit., p. 74. 
199 DURAND, Gilbert. Op. cit., 432. 
200 ELIADE, Mircea. Op. cit., p. 53. 
201 CARNEIRO, Maria L. Tucci. Op. cit., p. 25. 
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expressão do que seria a vontade de Deus, avalizando a inquisição.202 O 

espetáculo era composto de elementos alegóricos que, reconhecidos pela 

sociedade, e carregados de simbologia, eram sustentados por ela. Para o filósofo, 

no século XVII, a alegoria foi amplamente usada pela Igreja como suma 

expressão da autoridade, principalmente para confrontar a Reforma Protestante.  

As práticas de caráter alegórico têm como característica a expressão 

pública de sua força e poder de atuação, mas não evidenciam sua origem, e aqui 

podemos incluir métodos, critérios e juízos. As ações da Igreja exacerbavam a 

necessidade premente de destruir o profano por meio de um julgamento 

exemplarmente aniquilador, usando o sofrimento como símbolo de expiação e de 

libertação. Era o antídoto contra o pecado. Por isso, Benjamim diz que no século 

XVII, a alegoria não era a convenção da expressão, mas a expressão da 

convenção.203  

Naquele período pouca coisa convinha. Havia bulas, manuais e decretos 

que explicitavam, minuciosamente, as características daqueles que deveriam ser 

delatados aos tribunais. Também estariam nestes documentos204 algumas penas 

aplicadas à cada falta ou prática e o papel dos delatores num esquema sangrento 

de coerção. Palma se indigna ao afirmar que mesmo os filhos deveriam entregar 

seus pais ao Santo Ofício, sendo essa a única forma de estes se livrarem das 

consequências cabidas aos herdeiros dos hereges.  

Para Tucci Carneiro, o proibido mesmo era pensar diferente, o que era 

totalmente passível de censura e de castigo, que aqui, importante ressaltar, não 

                                            
202 BENJAMIN, Walter. Origem do Drama Barroco Alemão. São Paulo: Brasiliense. pp. 20-24. 
203 Idem, pp. 29-31. 
204 Em PALMA, Lima (Op. cit.), o autor apresenta vários documentos desse tipo. Eles foram 
expedidos em momentos diferentes e sempre tiveram a coerência de reforçar a atuação contra 
judeus, muçulmanos e bruxas. 
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cabia somente às publicações ou à comunicação institucionalizada, mas às 

práticas de comunicação individuais, aos ritos domésticos, aos hábitos religiosos, 

à cultura dos povos e às novas visões de mundo. Essa censura era aplicada a 

infinitas atitudes que iriam desde comer carne vermelha às sextas-feiras a trocar 

os lençóis aos sábados (indício de prática judaizante). Características e 

proibições ridiculamente absurdas, diria Palma, mas que seriam elementos 

daquilo que Tucci Carneiro chamou de Teoria do Malefício205, que usava uma 

sequência de símbolos e ritos, organizados como espetáculo para atingir 

diretamente o imaginário coletivo. Essa teoria separava definitivamente o sagrado 

do profano, antagonizando-os em prol de enaltecer a Igreja e suas instituições, 

mantendo um sistema de repressão e censura articulado para justificar a própria 

instituição. Era um círculo vicioso.  

Qualquer desvio de conduta era visto como manifestação do mal e, para 

Carneiro, denunciar esse mal seria parte relevante dessa teoria, promovendo uma 

espécie de depuração ou purificação social, mas também a inserção do homem 

no projeto e recriação do divino, como vimos com Eliade. Pois “apontar um 

herege definia o papel da sociedade, garantindo sobrevivência e ascensão ao 

poder”.206 Enquanto isso, a crítica e a dissidência não teriam lugar num sistema 

de verdade absoluta, que não podia ser contestada, justificando o fato de os livros 

serem, então, tão perigosos. Autores como Palma e Tomas afirmam que a 

Inquisição passou a se preocupar mais com ideias que com os demônios, 

especialmente no ápice do Iluminismo, quando livros e autores representavam a 

síntese da heresia, e os leitores eram os seguidores do diabo, e por isso, também 

                                            
205 CARNEIRO, Maria L. Tucci. Op. cit., p. 25. 
206 Idem. p. 27. 
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eram perseguidos.207 Nessa época, para se destruir uma ideia punha-se fogo 

nela, literalmente. Porque  

 

a Igreja sempre teve consciência do poder dos livros que, através 

de seus textos e autores, disseminaram valores proibidos entre o 

clero e a população alfabetizada. A fé e a moral sempre se sentiram 

abaladas por qualquer gênero literário que as questionasse [...].208  

 

Peter Burke209 afirma que muito cedo os eclesiásticos perceberam que a 

prensa estimularia os leigos a estudar os textos religiosos. Já no século XVI, na 

Itália, os homens reivindicavam o direito de interpretar as escrituras. E as 

preocupações religiosas se estenderiam ao campo político. O povo não se 

contentou em ler apenas a sagrada escritura. Caso emblemático, levantado por 

Burke, foi o da Suécia, que no século XVII fez campanha para que sua população 

aprendesse a ler a Bíblia e se deparou com um povo sedento por outros escritos. 

Dessa forma, em meados de 1620, os governos enfrentavam o dilema de se 

posicionarem diante dos questionamentos, caso se calassem atestavam um 

autoritarismo que não queriam assumir, se respondessem, estariam abrindo 

espaço para a liberdade de julgamento político e de opinião. 

 Por isso, livros eram incinerados, às vezes com seus autores, em plena 

praça e, dessa forma, calava-se pelo medo, pelo pavor, sufocando o pensamento 

e amordaçando a cultura210 e sua comunicação. Desse modo, a Inquisição e seus 

métodos de violência e de censura produziram uma “sociedade de inutilizados 

                                            
207 PALMA, Ricardo. Op. cit., p. 120. 
208 CARNEIRO, Maria L. Tucci. Op. cit., p. 40. 
209 BURKE, Peter. Problemas causados por Gutenberg: a explosão da informação nos primórdios 
da Europa moderna. In Estudos Avançados, 2002, pp. 173-185. 
210 CARNEIRO, Maria L. Tucci. Op. cit., p. 32. 
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mentais”.211 Marques de Melo diz que fomos condenados à “indigência 

intelectual”212, formados para menosprezar nossa cultura.  

O fato, comum aos autores aqui citados, e a outros mais que ainda irão 

compor esse trabalho, é que a censura, a repressão e a violência praticadas na 

Inquisição, e que marcaram o período colonial, também mancharam a cultura. 

Costa diz que reconhecemos as mesmas práticas autoritárias, a mesma 

intolerância e o mesmo desdém das autoridades em relação a produções de 

culturas tradicionais, populares e mestiças. O resultado disso são mais de quatro 

séculos de liberdades cerceadas e de instituições arbitrárias com intuito de 

controlar, aculturar e reprimir o estranho, o libertário e o inconveniente213 sempre 

tendo como aliados o medo e a violenta repressão. 

 

 

                                            
211 SILVA, Silvia Cortez, A censura tutelada: Uma visão patrimonialista da cultura luso-brasileira 
(Dissertação de mestrado). UFPE. 1987. In. CARNEIRO, Maria L. Tucci. Op. cit., p. 38. 
212 MELO, José Marques. Síndrome da Mordaça. Mídia e Censura no Brasil. Org. Universidade 
Metodista de São Paulo. São Bernardo do Campo: 2007, p. 19.  
213 COSTA, Cristina. Op. cit., p. 27. 
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Capítulo 5 – Inimigos da fé  

 

Não há nada mais perigoso para a 
 Igreja que uma ideia.  

Rubem Alves 

 

Houve um tempo em que as artes estavam praticamente dedicadas à 

expressão religiosa. Nessa época produzia-se em prol da manutenção de 

dogmas, da exaltação divina ou da expiação dos pecados. O homem estava na 

Terra para servir a Deus e temê-lo era a primeira condição dessa servidão. À 

margem disso, o restante era proibido. Por essa razão, as coroas ibéricas e a 

Igreja Católica romana investiram em teorias e práticas de controle, violência e 

censura desproporcionais e desmedidas. Foram mais de três séculos214 de plena 

intolerância, quando, segundo Ricardo Palma215, o ódio religioso se juntou ao ódio 

político não permitindo clemência aos indivíduos que tivessem opiniões 

diferentes. O Tribunal do Santo Ofício, órgão central Inquisição, vigiou e puniu 

atitudes e pensamentos dissidentes, oficializou a censura216 e promoveu uma 

caça aos homens de vários séculos, fossem eles pobres, ricos, bons, maus, 

sábios, ignorantes. “Nem aos mortos perdoava a Inquisição. Diante desse 

implacável tribunal, não valiam prescrições”.217 Segundo Sandra Reimão218, 

censurar a liberdade de expressão e de opinião é uma das principais providências 

                                            
214 A data de inicio da Inquisição está estimada no século XII, a partir da perseguição aos grupos 
espirituais, valdeses e cátaros. Porém, aqui fazemos um recorte, abordando a Inquisição 
Espanhola a partir do século XV. 
215 PALMA, Ricardo. Op. cit., p. 24. 
216 Segundo Tucci Carneiro, a censura foi institucionalizada no Concílio de Trento, porém, Portugal 
a praticava muito antes dessa data. Foi o país pioneiro na censura literária, sempre em nome da fé 
e dos bons costumes. Afonso V promoveu a censura real em 1451, mandando queimar livros 
falsos e heréticos. 
217 PALMA, Ricardo. Op. Cit., p. 33. 
218 REIMÃO, Sandra. Op. cit., p. 114. 
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de regimes autoritários, que dominam pela coerção, limitação e eliminação das 

vozes discordantes. Para cumprir essa função, os Tribunais do Santo Ofício 

censuraram mais de seis mil obras.219 Entre elas estavam livros científicos, 

publicações da Medicina, da Astronomia, da História, e a publicação de Simão de 

Vasconcelos.  

A censura a livros surgiu antes da prensa de Gutenberg, Umberto Eco nos 

relatou isso no romance O nome da rosa.220 Isso quer dizer que o engenho do 

alemão não continha em si o cerne da proibição. Na verdade, quando a prensa 

chegou a Portugal recebeu grande incentivo da Coroa, que via na novidade uma 

possibilidade de negócio e expansão. Os primeiros foram os judeus, que logo 

seriam substituídos por outros homens da Europa, agraciados com privilégios de 

Cavaleiros da Casa Real, quando os “hebreus” foram expulsos de Portugal. 

Reforça Antonio Costella que os judeus foram expulsos por serem judeus, não por 

serem tipógrafos.221  

A Coroa espanhola também tratou de permitir a instalação de tipografias, e 

até universidades nas colônias. São Marcos foi fundada em 1551 com objetivo de 

fortalecer a instituição da metrópole, que diante de uma cultura fortemente 

estabelecida, precisava impor a sua com mais rigor e investimento. As tipografias 

e instituições culturais cumpririam esse papel, desde que divulgassem o que 

convinha ao reino. 

                                            
219 TOMAS, José Pardo. Ciencia y Censura – La inquisición española y los libros científicos 
em los siglos XVI y XVII. Madrid: C.S.I.C., 1991, p. 87. 
220 Obra de Umberto Eco que relata parte da vida monástica, em especial dos monges que tinham 
acesso à leitura de pergaminhos e às consequências de se aventurar nas leituras proibidas. 
221 COSTELLA, Antonio. A censura nos impérios lusitano e brasileiro. In. MELO, José Marques. 
Op. cit., p. 32. 
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Em 1494 foram impressos em Lisboa os primeiros livros em latim e a 

novidade fez a Coroa convocar mais tipógrafos para povoar a metrópole com 

livros em 1508. Ocorre que, muito logo, os portugueses perceberam o potencial 

“subversivo” da tipografia e, como não podiam perder o investimento já aplicado 

na convocação e subsídios para instalar as novas empresas no reino, restou a ela 

desenvolver, ou recuperar, uma forma de coibir as ideias, mas não as 

publicações. Esse jeito foi a censura prévia que, como veremos, já era de praxe 

antes do Santo Oficio estabelecer-se em Lisboa. A Igreja também percebeu a 

periculosidade de certos conteúdos e, antes de instaurada a censura inquisitorial, 

o Concílio de Latrão decidiu que qualquer obra impressa precisava passar pela 

instância episcopal ordinária. 

Em Portugal, a censura inquisitorial foi oficialmente instaurada em 1536 

com a criação do Conselho Geral do Santo Ofício (censura papal), que, mais 

tarde, viria a ser reforçado por mais dois órgãos censores, o Conselho Ordinário 

da Diocese (censura episcopal em vigor já no século XV) e o Desembargo do 

Paço (censura régia). Juntos, eles fiscalizavam tudo o que era produzido, 

comercializado e transportado222 em matéria de impressos entre a Europa e a 

América.  

Em 1559, haveria novo endurecimento com a criação do Index Auctorum e 

Librorum, pelo Papa Paulo IV, publicando, além de títulos, os nomes de autores 

condenados. Esse índice também relatava várias edições proibidas da Bíblia, 

incluindo sessenta e duas de suas impressões. Ao passo que os castigos também 

aumentaram e ficaram mais rigorosos, contemplando entre as penas a infâmia 

perpétua e a excomunhão imediata. Aumentou também a censura preventiva, que 

                                            
222 Felipe II instituiu a Inquisição da Alfândega que atuava, principalmente, no tráfico de livros 
proibidos.  



108 
 

fortaleceu o rigor das fiscalizações especialmente nas embarcações. No final do 

século XVI, o Rei D. Sebastião ampliou novamente a ação da censura, aplicando 

penas civis aos infratores da metrópole, como o exílio nas colônias e a pena de 

morte. Desde então, os pareceres do Santo Ofício passaram a ser submetidos 

também ao Desembargo do Paço. 

Em 1564 foi elaborado o Index Tridentino, difundido e exigido em toda a 

cristandade, institucionalizando223 a censura universal. Porém, sua adesão 

ocorreu somente em Portugal, Espanha, Bélgica e Itália. Mas, a partir de 1576, a 

censura ordinária recrudesceria, proibindo sumariamente o ensino do Judaísmo. 

Também eram inaceitáveis quaisquer publicações religiosas, especialmente a 

Torá, o Alcorão, além do uso das Escrituras Sagradas em língua vulgar e as 

bíblias traduzidas pelos seguidores de Calvino e Lutero. Isso porque, segundo diz 

Walter Benjamin, a própria decodificação das escrituras já era interpretada como 

uma corruptela do sagrado, cujo caráter seria inseparável da codificação 

simbólica. Portanto, a escrita alfabética colocaria sempre em conflito o sagrado e 

o profano expressado na decodificação textual.224 A partir daí manter um desses 

livros em casa era tratado como heresia.  

Um dos mais rigorosos índices do Santo Ofício seria formulado em 1640, 

ano em que Portugal voltaria a ter um rei independente da Espanha. Esse 

documento foi solicitado por um conselho de inquisidores que reviu a lista de 1632 

apontando-a como falha. O Novissimus Index contava com 221 novos autores225 

e se tornaria emblemático porque explicitou erros e certa falta nos critérios na 

classificação dos autores e livros. Apesar de oficializada em 1536, e de envolver 

                                            
223 CARNEIRO, Maria L. Tucci. Op. cit., p. 38. 
224 BENJAMIN, Walter. Op. cit., p. 30. 
225 TOMAS, José Pardo. Op. cit., p. 105. 
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vários países, com atenção especial para Espanha, Portugal e Itália, os Tribunais 

não tinham metodologia muito clara, tampouco seus critérios eram fáceis de 

decifrar. O pesquisador espanhol José Pardo Tomas contesta se realmente os 

censores tinham ciência de tudo o que estavam vetando. Ele afirma que, em 

muitos casos, os livros eram censurados mesmo antes de serem lidos pelos 

inquisidores. Esse veto prematuro era atribuído à má fama do autor. Assim, 

mesmo que Voltaire escrevesse uma obra sobre jardinagem, por exemplo, ela 

não seria liberada. 

A lista de obras vetadas não contemplava apenas escrituras sagradas ou 

de cunho religioso. Elas recebiam, sim, atenção especial dos inquisidores; seus 

autores geralmente figuravam entre a primeira classe dos escritores, “honraria” 

que cabia aos heresiarcas226, termo usado para descrever aqueles que 

renovavam ou inventavam novas heresias. Autores científicos e filosóficos, em 

especial aqueles que contestavam ou apresentavam novas teorias para a ordem 

natural das coisas, para a constituição do universo ou relacionadas às Ciências 

Médicas, também faziam parte do rol mais nefasto. Isso porque, como vimos 

anteriormente, essas publicações representavam a dessacralização do cosmos e 

do próprio homem, interferindo na cosmogonia divina. Muitos deles passaram a 

compor os Index especialmente recomendados pelo cardeal D. Henrique227, 

Inquisidor-Mor português desde o reinado de D. João III, autoridade maior na 

fiscalização e veto a impressões. “Não se podia vender nenhum livro sem o aval 

da Inquisição”228, que fiscalizava a confecção, a impressão e o uso de livros por 

                                            
226 Idem. p. 100. 
227 D. Henrique era irmão de D. João III e subiu ao trono, como rei de Portugal, depois da morte 
prematura de seu sobrinho, D. Sebastião. Ele foi rei e inquisidor-mor de 1578 a 1580, e Inquisidor 
desde o reinado de seu irmão. 
228 PALMA, Ricardo. Op. cit., p. 113. 
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meio da figura dos qualificadores.229 A eles também era atribuído o trabalho de 

fiscalizar as alfândegas e os carregamentos que chegavam ou saíam de Europa. 

Muitos eram padres ou membros de universidades e outras instituições 

acadêmicas, pois havia necessidade de se ter erudição e conhecimento de 

Teologia, ser limpo de sangue e ter mais de 45 anos.230 Segundo Tomas, eles 

não recebiam soldo específico para a função na Espanha, apenas privilégios e 

considerações sociais, mas Ricardo Palma afirma que em Lima, no Peru, que 

chegou a ter 37 qualificadores, esses homens recebiam pela tarefa.231 Essa 

ordem era real, datada de 1572, e pagava esses funcionários com o resultado dos 

confiscos. Na Europa, Juan de Mariana, Juan de Pinedo e Arias Montano 

formaram o primeiro grupo desses delatores teólogos oficiais que tiveram muito 

êxito no século XVII como especialistas em censurar livros.232 Para Frieiro, as 

autoridades faziam o que podiam e não podiam para proibir livros.233 

E quem eram os censurados, os que figuravam nos Index, os que ardiam 

com suas obras na fogueira ou caiam no esquecimento intelectual? Eram os 

hereges? Não! Era qualquer autor que fosse qualificado com tal. Muitas obras 

científicas faziam parte do rol de censurados. Compunham o Index autores como 

Gil Vicente, Erasmo e obras como O tratado da Arte de Aritmética, Grammatica 

da lingua portuguesa, dicionários em língua inglesa, além de livros dos filósofos 

da França, entre eles Voltaire, Montesquieu, Diderot e Rousseau. Também 

estavam na lista espanhóis, portugueses e latinos, como Luís de León, Melíndez 

Valdéz e padres como o jesuíta Mariana, Feijoo, Isla e Jovellanos. “Tem-se a 

                                            
229 TOMAS, José Pardo. Op. cit., p.98. 
230 Idem, p. 43. 
231 PALMA, Ricardo. Op. cit., p. 107. 
232 TOMAS, José Pardo. Op. cit., p. 43. 
233 FRIEIRO, Eduardo. Op. cit., p. 19. 



111 
 

impressão de que o Deus de Roma terá sido um Deus criado para ser adorado 

pelos pícaros e estúpidos”234, diz Ricardo Palma.  

Pardo Tomas tabulou vários perfis de autores e livros censurados em três 

séculos de Santo Ofício (do XV ao XVIII) e revelou que entre os heresiarcas não 

havia apenas autores de religião. Ao contrário, a maior parte era de cientistas, em 

especial de países protestantes. No Index revisado de 1640 constavam na 

primeira classe de autores os alemães (54,48%), seguidos pelos suíços, 

holandeses, ingleses e franceses. À exceção da França, os demais países 

aderiram à Reforma. Segundo o critério religioso, os primeiros eram os luteranos 

(43%), seguidos dos protestantes e calvinistas, judeus e muçulmanos 

compunham nem 1% da amostra. Quanto à área de atuação, a Medicina foi a 

mais indexada, 28,8%, seguida da Astrologia, Matemática, Filosofia e História. Os 

autores ligados à magia não compunham 2% do primeiro grupo, enquanto os de 

religião eram 20,5%. Isso significa, para o pesquisador espanhol, que os 

inquisidores estavam realmente mais preocupados em censurar médicos, 

filósofos e cientistas, que em “curar” bruxas, possuídos e “endemoniados”.235 

 Está claro que o perfil dos autores e dos temas publicados definia a força 

do veto, mas havia outros que não faziam parte do rol dos malditos; vários deles 

eram membros da Igreja, e não passavam incólumes aos tribunais. Esses eram 

simplesmente enquadrados como hereges e compunham a segunda classe de 

autores. Nosso autor em especial, Simão de Vasconcelos, foi um deles e o fato de 

o padre fazer parte da Igreja pode até tê-lo livrado da fogueira, assim como fez 

com sua crônica, mas arrancou-lhe páginas ainda nos originais. Ironicamente, 

livraram Vasconcelos e sua obra de tornarem-se conhecidos, pois, diz Ricardo 

                                            
234 PALMA, Ricardo. Op. cit., p.106. 
235 TOMAS, José Pardo. Op. cit., pp. 111-121. 
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Palma que, ao passo em que eram queimados os livros eram desejados. 

Configurar as listas era um caminho rápido e eficiente para a fama. A maior 

desventura de um autor, naquele período, era não ser apontado no Index.236 Os 

autores não se apraziam do sofrimento que o Santo Oficio os impunha, mas 

sabiam que a forma de pulverizar seus pensamentos estava nesse descabido 

silenciamento.  

Por outro lado, ao passo que se aguçava a vontade de lê-los, impedia-se a 

leitura e a reflexão sobre as obras. Se os autores ficavam conhecidos, afamados 

por esse ou aquele pensamento, o conteúdo da obra, as ideias em si, e a reflexão 

sobre os temas mais relevantes daquele período ficaram, em grande parte, no 

plano da especulação, em reuniões de confraria, quase todas vigiadas pela 

Inquisição, e destruídas com violência didática. Isso porque o conhecimento e a 

ciência eram considerados profanos aos olhos da fé. E o profano, como já vimos, 

afasta o homem do Criador, colocando-o sob o risco de esquecer-se da criação, 

daquilo que é fundamental.  

 A ciência sempre incorreu na heresia de atribuir fenômenos sagrados a 

propriedades da natureza, da física, da química, retirando dos deuses, nesse 

caso de Deus, o poder da criação, profanando o mais sagrado. Segundo Carlo 

Ginzburg, a repressão sobre o conhecimento era uma questão política, dizia 

respeito à segurança da Igreja, que se intensificou com o aumento de 

interessados nas ciências. Essa afirmação serve como base para nossa teoria 

apresentada anteriormente, que reforça a proteção ao dogma institucional e às 

ideologias católicas, ou seja, mais importante que aos preceitos religiosos. Por 

isso, o clero passa a se interessar mais por cientistas que por bruxas. 

                                            
236 PALMA, Ricardo. Op. Cit., p. 114. 
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Os arcana naturae, os segredos da natureza, começaram a ser 

desvelados; qual foi a repercussão dessas descobertas científicas 

sobre velhas proibições de conhecer os arcana Dei e os arcana 

imperii, os segredos de Deus e os segredos do poder?237  

 

 A reação às novidades e ao conhecimento foi instantânea e mobilizou os 

maiores nomes do catolicismo. Cita Ginzburg que Inácio de Loyola questionou 

Copérnico sobre os efeitos da ciência que para ele “induziu talvez os homens a 

ter confiança em construir novas torres ou mais uma vez ameaçar a Deus? Ou 

desse movimento da terra concluem eles que o inferno não existe, e negam a 

punição dos pecados?”.238  

O conhecimento precisava ser combatido como tudo aquilo que profanasse 

a criação. A punição de Prometeu, titã que tenta roubar o fogo divino, exemplifica 

como o interesse pelo saber deveria ser tratado. A imagem foi amplamente 

retratada nos livros de emblemas para mostrar qual era o destino de quem 

tentasse se envolver com o conhecimento. Os emblemas traziam o fígado de 

Prometeu sendo roído, representando, analogicamente, que o dos doutos 

também seria. As imagens eram corriqueiramente dirigidas aos astrônomos, 

teólogos heréticos e cientistas, evidenciando que se envolver com as coisas altas 

causava transtornos. Ginzburg lembra que esses livros, muito difundidos no fim 

do período medieval e no início da era moderna, eram usados como manuais 

doutrinadores, catequizadores. A maioria era formada por um tema, um lema, 

uma ilustração e um provérbio para exemplificar uma questão moral. Eles 

difundiram, diz Ginzburg, o lema de não conhecer as coisas altas, que estariam 

divididas em três âmbitos (cósmico, religioso e político). Três hierarquias, como 

                                            
237 GINZBURG, Carlo. Op. Cit., p. 104. 
238 Idem, ibidem. 
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diz o autor, muito bem definidas e interligadas, inalcançáveis e vedadas ao 

conhecimento humano, protegidas no campo da inatingibilidade, como o próprio 

Criador.  

 

O valor ideológico dessa tríplice exortação é evidente. Ela tendia a 

conservar a hierarquia social e política existente, condenando os 

pensadores políticos subversivos que tentavam penetrar nos 

mistérios do Estado. Tendia a reforçar o poder da Igreja (ou 

igrejas), subtraindo os dogmas tradicionais à curiosidade dos 

heréticos. Tendia, além disso – a um efeito marginal de certa 

importância –, a desencorajar os pensadores independentes que 

ousassem questionar a venerável imagem do cosmo, baseado no 

pressuposto aristotélico-ptolomaico de uma contraposição nítida 

entre os céus incorruptíveis e um mundo sublunar (isto é, terreno) 

corruptível.239  

 

 Para Ginzburg, a aversão do catolicismo ao conhecimento é secular, 

estando presente nas interpretações dessa fé desde o período dos pregadores 

apologéticos. O engodo, segundo seu raciocínio, pode ter tido origem em uma 

interpretação equivocada da expressão non altum sapere, originalmente escrita 

pelo apóstolo Paulo, em grego. Afirma o autor que se dá aí o início da censura à 

curiosidade intelectual no Catolicismo.240 Por várias vezes, a intepretação é 

atribuída à questão intelectual, ao conhecer, à curiosidade e não à questão moral, 

como a tradução mais fiel do grego arcaico, como ressalta Ginzburg, deveria 

indicar. O alerta de Paulo põe-se sobre a soberba, o excesso de autoconfiança, 

                                            
239 Idem, p. 99. 
240 Idem, p. 96. 
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um vício moral. Tal equívoco já tinha sido reparado por Erasmo, mas “a má 

compreensão da passagem paulina permaneceu”.241  

 

Por séculos e séculos, as palavras paulinas non altum sapere, 

extraídas do contexto, foram citadas por autores laicos ou 

eclesiásticos como texto óbvio contra qualquer tentativa de 

ultrapassar os limites do intelecto humano.242  

 

 

 A Inquisição fez largo uso da interpretação que lhe convinha, uma 

admoestação contra a curiosidade intelectual de heréticos243, que durante a 

transição entre as Idades Média e Moderna estavam diante de novas tecnologias, 

novas visões de mundo, entendimentos a respeito do homem, da sociedade e se 

abrindo a outros interesses. Período em que também começava a descobrir, 

segundo Ginzburg, o segredo mais proibido de todos, o uso político da religião. A 

atitude das pessoas comuns mudava, elas agiam com menos passividade, 

percebendo como a religião atuava no cenário político e o poder que a Igreja 

detinha. Essa conscientização, atesta o autor, era culpa da ciência e dos 

intelectuais.  

 Para Laura de Mello e Souza, é preciso ter em mente que a própria 

América surge de um impulso curioso, numa época de conhecimentos e 

tecnologias. Porém, esse desbravador foi aceito pela Igreja, ciente de que essas 

conquistas eram irrefreáveis, de que estava surgindo uma nova cultura e novos 

valores sociais. Os avanços proporcionados pelas navegações foram assimilados 

                                            
241 Idem, ibidem. 
242 Idem, p. 97. 
243 Idem, ibidem. 
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pelo clero que, ao incorporá-los ao seu esquema político, promoveu a expansão 

do Catolicismo. 

 

[...] a descoberta da América apressaria a consolidação da 

moderna ciência, assentada no que hoje chamamos paradigma 

galileico, garantiria a vitória do cálculo matemático e deu uma 

percepção ordenada do universo, onde fenômenos até então 

incompreensíveis ou explicados em chave maravilhosa passam a 

ter explicação racional e razoável.244 

 

 Porém, isso não quer dizer que essa evolução expansionista do período 

moderno não tenha sido encarada como afronta à criação, implicando novo 

recrudescimento por parte da igreja. A dessacralização imposta pela ciência torna 

a criação insignificante, dessacralizando o eterno retorno ao tempo sagrado da 

criação. Para o homem religioso esse é o aspecto essencial para garantir a 

renovação da vida e do mundo, caso contrário, estamos apenas num grande 

círculo girando indefinidamente sobre si mesmo, repetindo-se até o infinito.245 Por 

isso também, a Igreja queria evitar a quebra dos dogmas que legitimavam a 

existência de Deus, e sua manutenção no poder. Pontos sempre criticáveis pelas 

ciências. Por outro lado, os motivos que faziam a ciência apavorar o clero 

atingiam em mesma medida o homem e as comunidades, pois ao atingir o 

discurso religioso, esvaziava-se seu conteúdo conduzindo a humanidade, 

inevitavelmente, segundo Eliade, a uma visão pessimista do mundo246. 

 

 

                                            
244 SOUZA, Laura de Mello e. Op. Cit., p. 21. 
245 ELIADE, Mircea. Op. cit., p. 95. 
246 Idem, ibidem.   
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Heréticas ideias e linguagens 

Já comentamos que o livro, segundo a definição de Robert Darnton247, é 

considerado perigoso e, por essa razão, sempre foi alvo da censura. As 

publicações que compunham o universo cultural da Igreja e da Europa Moderna 

tinham seu conteúdo vigiado e as mensagens perigosas eram interceptadas. A 

mensagem censurada de Vasconcelos dizia que: havia um paraíso na Terra, 

perdido desde que Eva comeu a maçã e ele estava no Brasil. Mas, um dia, 

quando os portugueses estavam a caminho das Índias, eles erraram o rumo e 

ancoraram bem perto do éden. E qual seria a reação de um povo que descobre 

um tesouro tão grande? Espantar-se e escondê-lo! Segundo vimos anteriormente, 

a heresia de Vasconcelos não estava em dizer que havia um éden terreno no 

Brasil, outros autores referendaram essa hipótese, mas poderia estar em revelar 

sua localização exata e sugerir que esse espaço seria alcançável. Indo além do 

óbvio, afirmar que o paraíso existe, revelar seu endereço e dizer que ele pode ser 

alcançado teve implicações simbólicas consideráveis. Essa afirmação mudava o 

sentido das coisas, inclusive, a ideia que o homem tem de si mesmo e a ordem 

estabelecida cai por terra.  

É por essa razão que o veto à mensagem, às novas ideias e, 

consequentemente à leitura, no caso a de Vasconcelos, se explica. Todas 

compõem a linguagem que, segundo Mikhail Bakhtin, é a instância definidora do 

Ser.248 Seu caráter atemporal e atuação longeva justificam os investimentos na 

                                            
247 DARNTON, Robert. Os best-sellers proibidos da França pré-revolucionária. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. 
248 O Sujeito bakhtiniano é um Ser atuante, que responde ao ambiente em que vive. Isso é ação, 
dotada de sentido, de intenção, jamais neutra, o que o filósofo chamou de Respondibilidade. É a 
linguagem que firma a singularidade do Sujeito, torna-o único e justifica sua existência. Portanto, 
para Bakhtin, o homem é fruto de sua ação social e cultural, formado (consciente ou 
inconscientemente) em meio a disputas ideológicas, onde a linguagem é dirigida e valorizada 
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sua articulação e dominação249, fazendo da censura um fenômeno ideológico e 

justificando seu papel nas trocas simbólicas. Tirar de circulação um conteúdo 

significa impedir o cruzamento de seus símbolos, que se organizam e se 

objetivam, gerando mitos, signos, culturas e autocensura. Por isso, a censura 

torna-se necessária e eficaz na homogeneização das diferenças, planificando o 

discurso, elementar para o controle da ordem e a manutenção do poder.  

Mas que poder haveria num texto que poucos teriam acesso no Brasil, 

como as Chronicas de Vasconcelos? É importante lembrar que a maioria dos 

falantes da Língua Portuguesa eram os próprios portugueses e seus 

descendentes, e poucos sabiam ler. Nos séculos XVI e início do XVII não havia 

grande circulação pelo Brasil e as pessoas que aqui viviam dividiam-se entre 

índios, bandeirantes, missionários, senhores de engenho, portugueses e os 

cristãos novos enviados da metrópole para viver em feitorias na nova terra. Difícil 

crer, nesse contexto, em insurgentes e revoltosos inspirados pelos ideais 

libertários que se iniciavam em uma Europa pós-Medieval e, pouco depois, com o 

Iluminismo. Porém, como relata Robert Darnton em Os best-sellers proibidos na 

França pré-revolucionária, os livros têm alto potencial “subersivo”. Segundo ele, 

uma despretenciosa leitura pode iniciar o pensamento crítico, dando às 

publicações impressas um poder autônomo, o que ocorre em razão de seu 

conteúdo, que promove trocas simbólicas, gerando cultura. As trocas 

mencionadas por Darnton são os elementos balisadores da formação da 

                                                                                                                                    
intencionalmente. FIORIN, José Luis. “BAKHTIN, Mikhail M. Para uma filosofia do ato 
responsável”. In. Bakhtiniana – Revista do Estudo dos Discursos, São Paulo, v.1, nº5, p. 205-
209, 1º semestre 2011. 
249 Segundo Mikhail Bakhtin, a enunciação não depende do tempo, nem do espaço. Ela transpõe a 
cronologia, relacionando-se tanto com os tempos anteriores como aos enunciados futuros. Essa já 
seria uma razão evidente para a atuação da censura, que age principalmente para fortalecer e 
ideologizar conteúdos hegemônicos.  
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linguagem. Portanto, atuam na formação do Sujeito de Bakhtin. Para impedí-las 

era preciso desenvolver outra expressão, que atuasse como mediadora da 

incipiente sociedade local. A luta da censura era pela dominação do signo e da 

linguagem, não pela circulação de um livro em si. “O signo é, por natureza, vivo e 

móvel, plurivalente; a classe dominante tem interesse em torná-lo monovalente. 

Trata-se, justamente, de uma crítica ao distribucionalismo neutro”.250 

No Mundu Novus251 as ideias ainda não se equiparavam aos 

questionamentos que a Igreja já encontrava na Europa, mas indiciavam a 

necessidade de construir um universo imaginário (como vimos anteriormente) que 

atuasse na manutenção do status quo das instituições. Além disso, os problemas 

que a colônia impunha a Portugal, como a catequização do indígena versus sua 

escravização pelo bandeirante, os ideais missionários frente à força econômica do 

trabalho nativo, requeriam uma atitude reflexiva contrária às ideologias 

demonológicas. Conforme já ressaltamos, o discurso de Vasconcelos, que 

confrontou a hegemonia do clero, mesmo censurado, angariou adeptos que 

pulverizaram a ideia do paraíso terreal na América portuguesa por todo o mundo. 

Essa mensagem criou um imaginário contrário ao que o clero desejava fortalecer, 

dissidente, que se perpetuou e ecoa até os dias atuais. Fica evidente, por essa 

análise, a relevância da censura na construção da linguagem e da cultura de um 

povo. Esse é um poder invisível e inodoro com os quais os sistemas hegemônicos 

precisam lidar, assim como a igreja.  

 

 

                                            
250 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1981, p.15. 
251 Mundu Novus era o nome dado às terras descobertas pelos portugueses no século XVI. 
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[...] o poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e 

fazer crer, de confirmar e transformar a visão de mundo e, deste 

modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase 

mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela 

força [...].252  

 

É por isso que a censura se justifica mesmo em uma sociedade pequena, 

vetando conteúdos, espalhando a doutrina e os valores religiosos como únicas 

fontes de conhecimento e de relação. Marcada por um discurso moralizante, 

adequadamente posto como única fonte de trocas sociais. Não se trata de acaso, 

mas, segundo o princípio da Respondibilidade253 de Bakhtin, é estratégico e 

intencional, dirigido, determinado, cuja intenção abrange toda a sociedade, co-

participante no processo de legitimação dos poderes. Por esse motivo, também 

entende-se a conivência da sociedade contemporânea à Inquisição, assim como 

a manutenção do discurso excludente e violento que vigoravam naquela época. 

Portanto, a censura não foi uma criação da Inquisição, mas atuou como 

mediadora entre essa sociedade e o poder, formando um mecanismo oficial de 

vigilância que compôs a comunicação social.  

Os complexos processos da linguagem não dependem do tempo, dando às 

práticas comunicativas um caráter atemporal, capaz de causar impacto futuro, 

independentemente da relação do sujeito com o fato ou com a realidade objetiva. 

Os processos comunicacionais, que também compõem a totalidade do sujeito de 

Bakhtin, influem na forma como o homem atua e se constitui. Eles compõem o 

                                            
252 BOURDIEU. Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p. 14. 
253 MITIDIERI, André Luis. Para uma filosofia do ato: base filosófico-linguística da reflexão 
bakhtiniana. In Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo 
Fundo. Jan/Jun2012. 
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Ser bakhtiniano e o situam no que o autor chamou de cadeia verbal.254 Ao agir a 

censura priva o sujeito de determinados enunciados, mas, principalmente, impede 

sua reação diante do vetado. De qualquer maneira, afeta a forma como agimos e, 

portanto, as trocas simbólicas que carregarão para adiante componentes 

anteriores à própria enunciação. Lembramos aqui que autores como Costa, 

Marques de Melo e Pardo Tomas alertam para o fato de termos herdados os 

traços e práticas sociais que formaram nossa cultura e, no tocante à geração 

cultural e intelectual, fomentaram uma produção predominantemente dependente 

e subalterna. Carregamos, lembra Costa, até os dias atuais, um sentimento de 

inferioridade e certa cumplicidade com mecanismos coercitivos, silenciados diante 

das arbitrariedades e da própria violência e, segundo suas palavras, o hábito de 

usar “panos quentes”255 utilitaristas.  

 

                                            
254 BAKHTIN, Mikhail. Op. cit., pp. 10-30. 
255 COSTA, Cristina. Op. cit., p. 35. 
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CAPÍTULO 6 - Os donos da fé 

 

A censura é uma violência à expressão de pessoas 
e grupos. (...) em amplo sentido, é uma coerção, 
pressão, força utilizada para que alguém ou um 

grupo social mude de atitude. É, nesses termos, a 
coerção (com violência física ou não) para a adesão 

ao status quo. 
 Roseli Fígaro 

 

  

É minimamente intrigante imaginar como os sistemas de dominação 

conseguem se organizar em estruturas tão sólidas, sendo, na maioria das vezes, 

a minoria entre os povos. Nos aspectos que ressaltamos até agora a censura 

interferiu tanto no âmbito íntimo, doméstico, mas também no caráter público e 

coletivo. A Inquisição “vigiava” os passos e pensamentos de seus fiéis e 

carregava a certeza de uma dominação insuperável, por meio de nós invisíveis 

atados pelo medo, pelos símbolos, pelo discurso e pelo imaginário. De qualquer 

forma, nos parece absurdo uma instituição como a Igreja cristã, por séculos vítima 

de tantos algozes, agir tal como seus perseguidores.  

A história nos conta que os católicos não foram os pioneiros em supliciar os 

inimigos, tampouco inovaram em matéria de violência ou de perseguição, eles 

tiveram vários predecessores. Porém, não nos interessa aqui justificar as atitudes 

da Igreja, do Santo Ofício, e sim resgatar o histórico de repressão, ódio e, 

evidentemente, de censura que se tornou recorrente na atuação dos povos. Por 

isso, traçamos agora uma breve linha do tempo pela qual contamos a trajetória da 

censura e repressão nas sociedades ocidentais que culminaram no veto sofrido 

pelo autor das Chronicas da Companhia de Jesus no século XVII. 

 



123 
 

Censura no mundo helênico e sua interpretação no helenístico 

 A censura institucionalizada está registrada desde o período grego 

clássico; as Cidades-Estado tinham autonomia entre si e algumas exerciam a 

liberdade de pensamento e de oratória como um bem do cidadão. Mas o conceito 

de liberdade era conturbado na Grécia e foi contestado em momentos distintos, a 

começar porque várias regiões eram escravistas e as mulheres não tinham direito 

de opinião, como em Atenas. Porém, para os cidadãos, homens com poder de 

voto e condições econômicas, esse direito foi usufruído. As ágoras ou praças 

tinham como principal função promover o encontro e o debate de ideias, onde o 

cidadão grego gozava da liberdade de expressão. Entretanto, há relatos de que 

esse direito era relativo e oscilava segundo o período. A filosofia, a oratória e o 

livre pensamento dos sábios encontravam problemas para serem exercidos 

dentro dessa liberdade. Segundo Luis Gil, as primeiras manifestações mais 

severas de censura na Grécia passaram a ocorrer após a guerra do Peloponeso, 

quando as críticas recaíram sobre o sistema de governo, sobre a constituição de 

Atenas e as classes sociais mais nobres. Algumas atacavam a própria 

organização das leis e o cerceamento à palavra para alguns grupos sociais, como 

servos. “Propio do servo es no decir lo que se piensa”.256  

 Entre os críticos mais ferinos estavam os sofistas, que chegaram a 

questionar o real valor da liberdade de expressão e dos princípios de igualdade. 

Questões como o direito do physis, ou da natureza, que pregava o domínio do 

mais forte, estavam entre os contestados, tido como anti-igualitário e 

antidemocrático. Pensadores como o orador Eurípedes se opunham ao elogio 

intensivo à democracia, apontando dicotomias que enfraqueciam o sistema. 

                                            
256 GIL, Luís. Op. Cit., p. 29. 
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Enquanto Orestes, 408 a. C, declamava o perfil do político demagogo, fazendo 

analogia aos governantes de Atenas, criticando a liberdade relativa. De orador em 

orador, a cada discurso, os conceitos de liberdade e igualdade passaram a ser 

questionados por outros cidadãos, e movimentaram outros descontentamentos 

relativos à segurança das cidades que viviam em clima de instabilidade diante de 

sucessivas guerras internas e externas. Foi a partir de então, que as autoridades 

gregas, conta Luis Gil, estudaram maneiras de reprimir a liberdade da palavra 

considerada “imoderada”, especialmente em assembleias públicas. O intuito era 

bloquear o alastramento desses questionamentos e de teorias como as sofistas. A 

atuação recaía, inclusive, sobre os artistas que ferissem a moral ou questões 

consideradas estratégicas para os gregos, como decisões militares.  

 A Grécia tinha consciência de que cuidar das ideias era cuidar de seus 

domínios, encarregando sábios de confiança na condução, permissão e 

circulação desse poder. Platão, um dos filósofos mais importantes entre os 

gregos, era convicto de que a educação era muito estratégica e importante para 

ser deixada em mãos quaisquer. Devia ser então uma atribuição do Estado, 

controlando meios como a arte, a filosofia, a música e a literatura, em prol da 

manutenção do que se chamava virtude moral e pedagógica, a favor de um 

estado oligárquico intelectual.257 Atribui-se também a Platão a defesa da censura 

religiosa e certa intolerância a cultos não oficializados, com a justificativa de 

defender os valores morais e religiosos contra as heresias. Ele preocupava-se 

especialmente com superstições e, com aquilo que Gil chamou de porta-vozes de 

teorias subversivas, que podiam ser imputados pelo crime de asebeia.258 Esses 

                                            
257 GIL, Luis. Op. cit., p. 68. 
258 Segundo Platão havia três tipos de praticantes de asebeia: os ateus, os que negligenciam os 
cuidados por admitir que seriam sempre socorridos pelos deuses e os que suplicam e se 
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réus eram considerados traidores sob a acusação de desestruturar a ordem por 

meio de explicações para questões do universo e desencadeadores do furor 

divino, pois a eles também se atribuíam tragédias e injustiças manifestadas pela 

ira dos deuses. Por isso, deveriam ser punidos exemplarmente, pois a ideia era 

expurgar as heresias com a expulsão dos poetas. A princípio, costumavam ser 

presos, mas a reincidência era passível da deserção total ou pena de morte, 

sendo seus cadáveres sepultados fora do perímetro da polis.  

 A arte no mundo grego tinha relevância significativa. Era, entre tantas 

coisas, um instrumento de aprendizado, cujo caráter aproximava o homem da 

verdadeira realidade e do conhecimento, e partia dos conceitos de belo e bom, 

que conceituaram e caracterizaram culturalmente os helênicos. Por isso, o poeta 

e o intelectual eram fontes reais do saber. Tal era sua importância, era sua 

vigilância. A criação literária, em especial, contou com extensos períodos de 

censura prévia, especialmente sobre temas delicados para o Estado, como 

costumes, direito e questões militares. Platão defendia a destruição de escritos 

considerados indiscretos, publicando em As Leis normas de veto e de censura 

prévia. “Deba dasse a la palavra que se escribe, unido ao conocimiento en el 

alma del que aprende. Capaz de defenderse a sí mismo y de calar o hablar 

cuando conviene”.259 Nem mesmo os textos de comédias passavam ilesos, pois 

para os gregos o ridículo era um facilitador para a compreensão dos temas sérios.  

 

El poeta no debe componer nada que pugne com las ideas que 

tiene la ciudad sobre las costumbres, el derecho, lo bello y lo 

bueno. No podrá mostrar sus composiciones a particular alguno, 

                                                                                                                                    
humilham aos deuses acreditando ter suas questões facilitadas, pondo fim à meritocracia. A este 
último também se atribuía à abertura de precedentes para superstições e ritos mágicos. 
259 GIL, Luis. Op. cit., p. 70. Citando Fredo, 276 a.C.. 
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hasta no habérselas enseñado a los juices nombrados al efecto y 

a los guardianes de la ley, y haber obtenido su aprobación.260   

 

  O teatro era outro importante instrumento de transmissão de saber. 

Considerado o principal meio de representação do ideal grego, servia como 

espelho da realidade helênica. Por isso, temas desfavoráveis eram preteridos em 

relação às representações que enalteciam o homem e suas virtudes, usadas para 

distinguir os cidadãos dos indesejáveis. Já a retórica não era considerada arte, 

mas uma ferramenta com potencial destrutivo. Por isso, a má retórica foi 

combatida e os oradores perseguidos. Para se defender, usavam da própria 

retórica, alardeando os suplícios e as perseguições que sofriam aqueles que 

realmente colocavam em prática sua liberdade de pensamento e de expressão. 

Segundo Gil, no fim do período clássico a censura tornou-se ainda mais 

abrangente e vigilante na Grécia, até os jogos infantis eram avaliados pelos 

censores, pois, na visão grega, o desinteresse e a alternância de jogos na 

infância poderiam resultar em um comportamento instável no futuro.261  

 Os gregos passaram a repreender as dissidências com mais rigor, 

eliminando os subversivos para controlar o povo e evitar insurreições. A laureada 

liberdade grega foi mantida à custa da censura aos excluídos e aos intelectuais 

que criticavam o modelo de governo, por meio da constante vigilância dos valores 

e da punição das dissidências. É preciso lembrar que um dos maiores nomes da 

filosofia grega, Sócrates, foi condenado à morte sob a acusação de renegar os 

deuses e por influenciar negativamente os jovens. 

***** 

                                            
260 Idem, p. 71. Citando Esparta, 801-CD. 
261 GIL, Luis.  Op. cit., p. 71. 
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 Ser grego era o ideal de muitos povos da Antiguidade. Ou se era grego, ou 

bárbaro e, para livrar-se da pecha, quem não era da Grécia tentava sê-la ou 

eliminá-la. Ambas as coisas aconteceram, e o mundo helenístico, que abrangeu 

da Ásia Menor até o Egito, adaptou a cultura helênica montando um mosaico 

cultural e social que colocava em risco as aspirações de vastos impérios. Por 

isso, manter o território significava planificar o modo de vida da sociedade. As 

monarquias helenísticas incorporaram valores helênicos e parte de sua estética, 

mas não concordavam com o ideal democrático e as liberdades foram suprimidas. 

O monarca helenístico costumava ser autoritário, assumindo o papel de tutor, cujo 

poder era orientado pelo divino. Portanto, era superior aos demais, representando 

os deuses como a verdadeira personificação da lei. Isso fazia desses soberanos 

incontestáveis.  

 Nesses impérios tanto as obras quanto os autores sofreram. Várias escolas 

estéticas quase foram aniquiladas, como a estoica e os epicuristas, consideradas 

irreconciliáveis.262 Estes últimos já eram considerados inimigos da ordem na 

Grécia, acusados de atentar contra os bons costumes e a religião. Eles defendiam 

uma menor atuação das divindades sobre os humanos, o que aliviaria medos 

relacionados ao destino pós-morte e ao mundo sobrenatural. Também iam contra 

aqueles que se beneficiavam com os temores divinos.  

 Os retóricos, poetas e intelectuais eram vistos como ameaças, estando 

sempre expostos à fúria dos governantes. Independentemente de sua posição 

política, eram vitimados pelos regimes opressores, o que colocou essas 

monarquias, constata Gil, em rápido retrocesso intelectual, legitimando o fim da 

                                            
262 Idem, p.78. 
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liberdade de expressão e de pensamento. Alguns monarcas ainda se mantiveram 

na posição de filantropos, custeando artistas interessados em deixar seu registro 

para a posteridade. Nesse período, críticos, escritores e poetas foram para a 

Alexandria, onde ficaram refugiados dando início a um novo retrocesso, que 

culminaria na decadência das artes, inclusive das expressões populares, 

discussões e ensino da filosofia.263 Muitas obras gregas foram destruídas ou 

quase extintas, como Atenas, de Menandro, registro sobre a organização social e 

cultural das antigas Cidades-Estado. Gil atribui a essas monarquias a decadência 

da oratória264, deflagrada pela censura sobre a política e opinião, sob o 

argumento de a liberdade de expressão ser responsável pela desordem do 

sistema. Em pouco tempo, as reinvindicações se abrandaram e aceitar a 

organização social foi a condição de sobrevivência para muitos intelectuais. 

Aliada à questão do direito divino, o fim da oratória culminou com a pacificação de 

conflitos e, por consequência, com o fortalecimento dos monarcas. Enquanto o 

povo se convenceu de que aceitar a censura era mais seguro e confortável, alijou-

se o exercício político que tanto fez sentido entre os helênicos, como a verdadeira 

liberdade.  

 O cerceamento cultural tornou os poetas ainda mais vulneráveis, e suas 

punições mais violentas e abrangentes. Em Creta, epicuristas eram amarrados 

nus, com o corpo coberto de mel, ao ar livre por até 20 dias.265 Se saíssem vivos 

aos ataques de bichos, eram convidados a rolar por precipícios com trajes de 

mulher. Além da punição física, expunha-se os intelectuais à humilhação. Na 

Síria, Antíoco expulsou filósofos, ameaçou-os com a forca e impôs penalidades 

                                            
263 Idem, p.83. 
264 Idem, ibidem. 
265 Idem, p. 88. 
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aos pais que permitissem que os filhos tivessem contato com ideias epicuristas. 

No Egito, em 145 a.C., Ptolomeu VIII expulsou gramáticos, filósofos, músicos, 

matemáticos, pintores, maestros e outros representantes das artes liberais. Essa 

atitude, segundo Gil, levou Alexandria à decadência, golpeando também a 

manifestação da cultura egípcia.266  

 A censura religiosa também aumentou no mundo helenístico, inclusive nas 

antigas cidades clássicas. As medidas tornavam-se mais rigorosas especialmente 

em locais onde a cultura era mais heterogênea. Ao passo que as monarquias 

helenísticas conquistavam novos territórios, precisavam rapidamente planificar as 

manifestações culturais e ritos, acreditando assim evitar sua fragmentação. Mas a 

ação dos monarcas helenísticos era apenas um prenúncio da repressão que 

estava por vir, a de Roma.  

 

 

Romanos e os fundamentos da censura católica  

 A censura romana variou de intensidade de acordo com o período, a região 

e o governante. E da religião à arte, os povos que compunham Roma foram 

cerceados. Na religião a censura visava às alterações dos ritos tradicionais e dos 

rituais dos povos incorporados ao domínio romano. Desde os magos e 

curandeiros ao monoteísmo judaico, as manifestações passaram de simples 

transgressões a crimes de lesa majestade. Porém, em boa parte do período 

republicano a ideia de castigo divino, operado pelos próprios deuses, substituiu a 

                                            
266 Idem, p. 89. 
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aplicação da lei. Gil atribui a Tibério a frase: deorum iniuriae diis curae267 (as 

injúrias feitas aos deuses são resolvidas pelos deuses).  

 Mas, consciente do caráter unificador da cultura, Roma tentou manter as 

tradições que, com a crescente anexação de territórios, foram sendo adaptadas 

pela incorporação de outros povos. Tanto as corruptelas dos ritos tradicionais, 

como as manifestações pitorescas foram suprimidas na tentativa de salvaguardar 

a cultura “original”. Livros como Libri Sibyllini (Sibilinos) e Carmina Marciana, que 

continha ritos como Ludi Apolinares268, foram guardados em câmaras 

subterrâneas do Capitólio de Júpiter para evitar alterações e interpretações 

inadequadas. Roma repudiava versões e adaptações, pois temia que corruptelas 

do sagrado assumissem o lugar do próprio culto. Por isso, toda obra de 

autenticidade duvidosa era queimada e proibida. Além disso, essas obras 

continham previsões, que em mãos erradas poderiam promover agitação popular 

e pelo mesmo motivo eram vigiados os oráculos. A previsão de que os romanos 

perderiam uma das Guerras Púnicas aumentou intensamente o número de rituais 

e sacrifícios públicos. A euforia do povo culminou com o edito de Marco Atílio 

Régulo proibindo sacrifícios e a manifestação de ritos estrangeiros, ordenando a 

entrega de livros de profecia, magias e rituais269, entre eles as versões de 

Carmina Marciana. A medida serviu de base para o veto a outros temas, 

intensificando a busca de obras e a repressão aos autores. Também a magia, a 

astrologia e até a matemática foram censuradas, pois a ideia de que o homem 

poderia controlar seu destino contrariava os romanos que não queriam 

                                            
267 GIL. Luis. Op. Cit., p 96. Citando TACITO. Annales, I 73, cf. Dion Casio, LVII 8.  
268 Eram jogos realizados em homenagem ao deus Apolo. O Carmina Marciana também previu 
que os romanos perderiam uma das batalhas contra Hanibal, em Cartago. 
269 Idem, p. 103. 
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desapontar os deuses e comprometer a pax deorum, importante fator de 

conquistas.  

 Em Roma os oradores tinham muito menos liberdade que em Atenas. 

Reunir-se publicamente para debater temas políticos e sociais era tratado como 

subversão. As 12 Tablas e os Editos do Pretor especificavam o caráter das 

contravenções. O Digesto XLVII (10, 15, 25) dizia: “Que se produza ato nenhum 

com objetivo de infamar. Se alguém obrar contra esta disposição, conforme a 

natureza de cada caso, o castigarei”.270 Em 155 a. C. o estoico Diógenes, o 

peripatético Critalao e o acadêmico Carníades foram convidados a sair 

definitivamente do Império, eram considerados subversivos por falarem sobre 

justiça e liberdade. Os epicuristas, destruidores da ordem e da moral, e os 

Caldeus, acusados de espalharem cultos exóticos e o horóscopo, também foram 

perseguidos. Já a ação panfletária teve mais liberdade para atuar. A panfletagem 

crítica fazia parte do jogo político271, mantendo, durante a república e governos 

como o de Otávio Augusto, um certo ar de liberdade. Para Gil, isso se deve ao 

espírito pragmático dos romanos, que não investiam esforços sobre a leitura 

enquanto a maioria do povo não sabia ler. Porém, desde o final do século II a. C, 

a perseguição aos panfletos e aos livros intensificou-se com a regulamentação de 

duas leis: a Cornelia de iniuriis, a base legal dos crimes de injúria e calúnia, e a 

Cornelia maiestatis, que criminalizou os libelos no âmbito privado e público.  

  

Si alguno ecribiera, compusiera o editara um livro destinado a 

dañar la buena famade alguien, [...] que pueda entablar uma 

acción legal sobre este assunto; y si resulta condenado el que 

hizo, la ley ordena que sea intestabilis. Em la misma pena queda 

                                            
270 Idem, p. 116. 
271 Idem, p. 111. 
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incurso de acuerdo com um senado-consulto aquel que saca a la 

publicidad epigramas, o cualquier otra cosa no escrita, para 

deshonra de alguien. Igualmente quien se há cuidado de 

comprarlos o de venderlos.272 

 

 A partir da Cornelia iniuriis e da lei de iniuriariarum actio (difamações 

verbais) o acusado não tinha direito à defesa e seus bens eram confiscados pelo 

Estado. Se o caso fosse enquadrado como de Lesa Majestade (crimen maiestatis 

inminutae, laesae maiestatis)273, tal como alta traição, era passível de deserção e 

pena de morte. Cícero conceituou que “Disminuir la majestade es suprimir algo de 

la dignidad o del prestigio o de la potestad del pueblo o de aquellos a quienes el 

pueblo dio potestad”274. A partir de então, a expressão literária, a crítica e as 

crenças religiosas deixaram de ser ofensas e desvios para tornarem-se atentados 

contra a dignidade romana, elevados à crime contra Roma.  

 

***** 

   

 Com o reinado de Otaviano teve início o período mais próspero de Roma, 

além da conquista de todo o Mediterrâneo, Egito, Macedônia, Gália, Germânia, 

Palestina, Síria e Trácia. Era iniciada a Pax Romana, cerca de dois séculos de 

prosperidade que solidificou o Império. Otaviano controlava, com aprovação do 

senado, a administração militar, religiosa e estatal por meio de uma censura 

moderada, mas não menos atuante. A estabilidade de seu governo acalmou os 

populares e o imperador tratou de se cercar de intelectuais para registrar o 

período, contribuindo para a boa imagem do novo regime. Mecenas, Horácio, 

                                            
272 Idem, p. 117. Citando ULPIANO, Digesto XLVII, 10, 5, 8 ss.. 
273 Idem, p. 118. 
274 Idem, p. 119. Citando CICERO. 
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Virgílio e Tito Lívio compunham o grupo que ajudou a promover a sensação de 

liberdade e do fim das repressões. Permitiu ainda a formação de círculos 

literários, como o de Asinio Pólion e Mesala Corvino, cujo objetivo era resgatar as 

tradições. Sob o argumento de manter a ordem do período tão exitoso e a 

unidade religiosa e cultural para assegurar as fronteiras, as restrições a rituais, 

outras fés, oradores, libelos e panfletos de oposição mantiveram-se. Mecenas dirá 

que essa é a verdadeira liberdade, pois em excesso ela desestabiliza o governo e 

acarreta à ruina do Estado275, registrando assim uma política de censura social e 

religiosa sob os seguintes argumentos: 

 

Rinde además culto a lo Divino – aconseja al futuro emperador – 

em todas las ocasiones y de todos los modos posibles de acuerdo 

com los ritos pátrios y obliga a los demás a hacer otro tanto. A 

quienes intentem introducir em este respecto innovaciones 

extranjeras, ódialos y castígalos, no sólo em razón de los dioses, 

cuyo menospreciador ninguna otra cosa sería capaz de honrar, 

sino también porque quienes así obran, al tratar de introducir 

nuevas divinidades para sustituir a las antiguas, persuaden a 

muchos a adoptar prácticas extranjeras, y de ello derivan 

conjuraciones, facciones políticas y camarrilas que no convienen 

em lo más mínimo a una monarquía. Tampoco consientas que 

nadie sea ateo ni mago. La adivinación, por el contrario, es 

necessária, y de ahí que debas nombrar por todos los medios 

posibles sultar. Em cambio, no conviene en absoluto que haya 

magos, pues con harta frecuencia los hombres de esta ralea 

incitan a muchos a intentar revoluciones, diciéndoles a veces 

cosas verdaderas, pero por lo general mentiras. Lo mismo hacen 

no pocos que se las dan de filósofos, por lo cual te aconsejo 

precaverte de ellos... porque son mil los daños que, al amparo de 

                                            
275 Idem, p. 134. Citando Mecenas. 
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esta cubierta, causan ciertos individuos a los pueblos y a los 

particulares.276   

 

 As obras tradicionais foram resgatadas, como os sibilinos que restaurados 

foram guardados no templo de Apolo e ampliou-se a difusão dos escritos e ritos 

romanos. O imperador calava discretamente as dissidências dando voz ao que 

lhe era de interesse. Em 12 d. C, o senado apreendeu e queimou obras de 

oposição ao governo. Libelos e panfletos foram confiscados e seus autores, 

vendedores e leitores foram implicados na lex Cornelia. Conforme Gil, Augusto foi 

o primeiro governante de Roma a fazer com que a lei fosse aplicada, perseguindo 

sistematicamente os difamatórios. O poeta Ovídio sofreu represálias por conta de 

el Libro II de las Tristes, na qual constavam os três livros Arte Amatória. Também 

foram retirados de circulação Os fatos e As metamorfoses, iniciando a 

perseguição a temas e questões morais. Calígula, Vespasiano (primeira Guerra 

judaico-romana), Nero, Domiciano e Diocleciano foram grandes repressores. 

Durante o reinado deste último (283-305) intensificou-se a perseguição política e 

religiosa. Os judeus foram perseguidos, pois a ideia de uma fé monoteísta e 

redentora, aliada à tenacidade dos hebreus, era ameaçadora. Até em Jerusalém o 

culto chegou a ser passível de pena de morte. O próprio Tácito, citado 

anteriormente, divergiu sobre desmedida repressão e tentativa de eliminar a 

cultura semita.277 Já contra os cristãos promoveu a maior perseguição da história 

do Império. Proibiu o Cristianismo e ordenou a destruição de templos e objetos, 

no período conhecido como a Era dos Mártires.   

 

                                            
276 Idem, p. 135. 
277 Idem, p. 90. 
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O Catolicismo chega ao poder 

 

Nada está mais carregado de horror que a palavra 
 Inquisição. É a tortura moral, a violação da  

personalidade e o suplício físico.  
G&J Testas 

  

 Podemos afirmar com certa segurança que a Era Medieval (e também 

parte da Idade Moderna), chamada Idade das Trevas, carrega esse título, 

cunhado pelos iluministas, tanto em virtude da embotada e proibida atividade da 

ciência e filosofia, mas também pelo medo, angústia e sofrimento que 

enfrentaram os homens daquele período. Diferentemente do que ocorreu na 

Grécia Clássica e no Império Romano, a Idade Média caracterizou-se por uma 

exígua produção de atividades culturais, pela proibição de crenças e religiões não 

cristãs, pelo extermínio de manifestações consideradas imorais, pela intolerância 

étnica, pela decadência da sensualização nas artes, no amor e pela perseguição 

aos rituais místicos no Ocidente. Esse período é iniciado a partir do fim do Império 

Romano do Ocidente e caracterizado pela formação dos estados medievais, cujo 

poder descentralizado e os constantes ataques de povos bárbaros desenvolveram 

uma cultura de terror e recolhimento que favoreceram a exploração dos senhores 

feudais e a manutenção de uma filosofia de controle baseada no sofrimento e no 

temor.  

 Essa sociedade formava uma teia de relacionamento que, jurando 

fidelidade e proteção, tinha em comum “líderes” com interesses territoriais e 

políticos, que muitas vezes eram mediados pelo clero, a instituição basilar do 

período. A força que a Igreja Católica alcançou pode ser explicada por razões 

simples, tais como a falta de um poder político central, que ordenasse e regulasse 



136 
 

as relações entre os novos estados, a falta de estruturas jurídicas consolidadas – 

que deixou para a Igreja as atribuições de deliberar, julgar e sentenciar, e a 

própria insegurança da época que servia de mote para a repreensão dos fiéis e 

sua conversão, favorecendo os senhores que exigiam obediência em troca de 

proteção. Dessa forma, a Igreja Católica sobreviveu ao Império Romano, 

associando-se a soberanos bárbaros e adquirindo terras, fazendo papel de poder 

político, jurídico e censor.  

 A data oficial do início da Inquisição é imprecisa278, mas sabe-se que o I 

Concílio de Latrão (1179) foi um marco na caça aos heréticos, embora antes 

disso as dioceses atuassem como um tribunal eclesiástico e tinham um corpo de 

prelados como juízes. Desde então, ficou autorizado o confisco dos bens dos 

incriminados. O papel de milícia era dos próprios vigários, obrigados a agir contra 

os inimigos da Igreja, sob pena de também serem castigados. Porém, a falta de 

êxito na captura e punição dos infames exigiu que os bispos fiscalizassem as 

denúncias e a captura de heréticos a partir do Concílio de Verona, um marco da 

Inquisição Episcopal. Nobres e senhores feudais também foram obrigados a 

denunciar e capturar heréticos, sob pena de excomunhão. Em 1213, no Concílio 

de Montpellier, o Papa Inocêncio III decidiu recompensar os nobres aliados que 

banissem grupos de hereges, dando-lhes a região conquistada. Essa decisão 

colocou a nobreza na busca de comunidades consideradas heréticas, interessada 

em ampliar seus domínios, resultando em batalhas como a de Béziers, em 

Languedoc, onde toda a aldeia foi decapitada.279 O Papa, para ter o 

comprometimento dos senhores, acabou transformando a causa herética em uma 

                                            
278 Alguns autores, como Rosemarie Erika Horsh, dividem o início da Inquisição em duas partes: 
Inquisição Episcopal de Lucio III em 1184 e Inquisição papal, Gregório IX, 1231.  
279 TESTAS, G & J. A Inquisição. São Paulo: Saber Atual, 1968, p.13.  
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disputa de poder entre grupos inimigos que se denunciavam e digladiavam para 

conquistar território, acirrando ainda mais as lutas entre grupos étnicos distintos. 

Segundo Testas, Inocêncio III não defendeu a morte dos grupos inimigos, mas o 

confisco de bens e captura, porém ao envolver a nobreza acabou perdendo o 

controle sobre os vassalos que não seguiam mais os comandos da Santa Sé.280 

Mesmo assim, sabendo que os senhores se aproveitavam da questão religiosa, 

não colocou fim à matança. Frederico I, príncipe do Sacro Império Romano 

Germânico (SIRG) foi o primeiro a decretar pena de morte aos heréticos, 

atestando que “quem fosse considerado herege pelo bispo de sua comarca seria 

queimado”.281 Para os autores, a ousadia do príncipe feriu a soberania da Igreja e 

lhe valeria a excomunhão em 1227, pelo Papa Gregório IX.  

 Em 1229, durante o Tratado de Paris, foi ordenada a perseguição dos 

neomaniqueistas e a formação dos tribunais inquisitoriais, futuro Santo Ofício, 

com a seguinte instrução282: 

 Toda paróquia teria um padre e três laicos para investigar, expor e 

denunciar ao bispo ou senhores do local hereges e seus esconderijos; 

 Todo senhor se obrigava a buscar e capturar hereges sob pena de 

excomunhão; 

 Os hereges deveriam ser capturados por uma milícia formada pelo senhor, 

sem limites de fronteiras; 

 Não era permitido denunciar inocentes para encobrir culpados, nem 

levantar falso de heresia; 

                                            
280 Idem, ibidem. 
281 Idem, p. 14. 
282 Idem, p. 15. 
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 Somente a Igreja, na figura do bispo, poderia condenar um réu como 

herege. 

 Reformulado em 1231, o edito reforçou o papel da Igreja nas condenações, 

o Dommati per Eclesiae, e ordenou que inquisidores deveriam perseguir os 

Cátaros. Segundo Testas, foi a primeira vez que o nome inquisidor apareceu de 

forma documental. Exigia-se novamente o confisco de bens, e punição aos 

acoitadores, que poderia resultar em exílio. Em 1233, Gregório IX instaurou a 

Inquisição Pontifícia a partir da bula Licet ad capiendos que entregava à Ordem 

dos Frades Pregadores, os dominicanos, o papel de censurar, investigar, julgar e 

condenar hereges, além de todo o processo dos tribunais. O intuito era erradicar 

as heresias e os inimigos da Igreja – aqueles que não seguiam a religião cristã, 

mas principalmente, censurar os que contestavam a atuação de Roma. 

Destacaram-se os: 

 Valdeses: grupo mais difícil de ser combatido pela Inquisição. Espalharam-

se por toda Europa, mas predominaram na região de Languedoc e da 

Provença. Em Piemonte construíram a cidade Santa de Pignerol. 

Pregavam a plena pobreza e a caridade do clero e deram início a outras 

seitas que atuaram na Europa nos séculos XIII e XIV. 

 Espirituais: têm origem estimada no século XII. Inspirados nos 

pensamentos de Joaquim de Filoro, criticavam a riqueza da Igreja e não 

respeitavam a autoridade de papas que consideravam devassos e 

soberbos. Praticavam mendicância e assim eram chamados por crerem na 

vinda do espírito. Sofreram suplício na França e na Itália, onde eram 

chamados de fraticelli. Seus mandamentos foram assimilados por Wyclif, 

que pregava a reforma da Igreja na Inglaterra, Joao Huss, de Boêmia, 
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queimado em 1415, e Pedro Chelcicky, que, indignado com os problemas 

sociais e a miséria dos servos, se opunha à riqueza da Igreja pregando a 

resistência contra a opressão dos senhores. Chelcicky fundou a Unidade 

dos Frades que resistiu até o século XVI lutando contra as indulgências, a 

simonia e a ideia de purgatório. Seus pensamentos seriam abordados por 

Martinho Lutero. Os franciscanos, considerados fraternos aos espirituais, 

não sofreram perseguições semelhantes, pois Francisco de Assis, amigo 

pessoal do Papa Gregório IX, foi canonizado dois anos após sua morte. 

Eles também abriram mão de algumas convicções, como a que pregava 

que a veracidade dos sermões nascia no exercício da pobreza e da 

caridade. Dessa forma, tornaram-se uma ordem monástica e foram muito 

utilizados no cuidado de pobres e doentes. 

 Neomaniqueistas: criam na divisão dos poderes entre o bem e o mal, 

filosofia de Maniqueu. Foram excomungados em 1119.  

 Cátaros: pregavam contra a riqueza de Roma e alguns rituais, muitos não 

consideravam a autoridade do papa. Vindos da Macedônia, encontraram 

adeptos na região Sul da França onde formaram uma Igreja independente 

em Albi, regularmente atacada pelas forças de nobres, sofrendo várias 

intervenções dos inquisidores dominicanos. Os albigenses tornaram-se 

sinônimos de cátaros na Europa Ocidental. 

 Templários: segundo Testas, não pregavam condutas abnegarias e, além 

disso, conquistaram riquezas para a Igreja e foram guardiões de parte 

delas, tendo papel determinante na perseguição de mouros e judeus. 

Porém, tinham códigos de conduta mais rigorosos que o dos membros do 

clero secular, e de muitas ordens regulares. Testas afirmam que sua 
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perseguição evidencia, escancaradamente, os aspectos políticos da 

Inquisição, pois ela iniciou-se a partir de Felipe, o Belo, rei da França, que 

cobiçava os bens da ordem. Ele exigiu de Clemente V, Papa em Avignon 

durante o Cisma Papal, que autorizasse a perseguição aos templários, 

espalhando que os cavaleiros eram adoradores do diabo. A mobilização do 

monarca levou a ordem aos tribunais em 1307, quando foram presos 140 

templários na França. Sob suplício intenso, 30 morreram na tortura e 54 

foram queimados vivos na Orla de Vincennes, em 1310. A atuação contra 

os templários enfraqueceu ainda mais a Igreja que, dividida entre Avignon 

e Roma, sofreria outro golpe de prestígio.   

 Judaizantes: para a Igreja, até Martinho Lutero, o Judaísmo e o 

Muçulmanismo foram as duas grandes oposições. Ambos não foram 

aceitos desde o início da Inquisição, mas até o século XIV havia na Europa 

uma convivência entre esses povos283 e, até então, ela não intervinha 

diretamente no culto muçulmano ou na prática judaica.284 O problema 

agravou-se a partir da Inquisição Espanhola285, que passou a perseguir 

sistematicamente cristãos-novos e judeus a partir de 1497. Porém, a 

mobilização social contra os hebreus não era uma prática nova. Por meio 

de teorias como a do deicídio, a população atribuía aos judeus a ocorrência 

de pestes, fome e catástrofes naturais286, tornando-os portadores de todos 

                                            
283 NAZARIO. Luiz. Autos-de-fé como espetáculos de massa. São Paulo: Associação Editorial 
Humanitas, 2005, pp. 56-64. 
284 TESTAS, G & J. Op. cit., p. 54. 
285 Para Francisco Bethencourt, a Inquisição Espanhola, ou Ibérica, foi a que teve como mote a 
perseguição de judeus e, principalmente, de convertidos, os cristãos-novos. BETHENCOURT, 
Francisco. Op. cit., p. 19. 
286 Em 1336 o surto de Peste Negra na Alemanha foi um exemplo de tragédia divina atribuída à 
presença de judeus. Eles ainda foram acusados de envenenar a água e os alimentos e a 
população revoltada queria massacrá-los, a ponto de o próprio Papa ter de intervir com a 
excomunhão dos assassinos.  
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os males287, sinal do rancor de Deus. Em 1359, Inocêncio V ordenou a 

captura de judeus relapsos; em 1492 foram expulsos da Espanha e mais 

de cem mil se refugiaram em Portugal, que em 1497 ordenou a conversão 

de todos que viviam território luso. Segundo Anita Novinsky, um quarto da 

população portuguesa chegou a ser de cristãos novos288, o que, segundo 

ela, mobilizou Portugal a exterminá-los. Além disso, afirma a autora, a 

estrutura do Santo Ofício requeria uma manutenção dispendiosa, o que 

aumentava a busca de suspeitos cujos bens seriam confiscados para 

manter os tribunais.289  

 As práticas da Inquisição eram geralmente decididas em concílios e 

transmitidas em bulas papais, mas as punições para os temas abordados pela 

Igreja não cabiam mais em manifestos. Foram então criados manuais de atuação, 

como a Coleção Dretatis, de 1230, e o Practica Inquisitionatis Heretice 

Promitates, de Bernard Gui, de 1320. Os manuais deliberavam as seguintes 

condutas gerais290:  

1- Tempo de graça: período de 15 a 30 dias em que os acusados deveriam se 

apresentar voluntariamente aos tribunais, durante um sermão público e, via 

de regra, teriam misericórdia. Eles costumavam receber perdão após o 

pagamento de alguma penitência, cujo edito era lido em praça pública. 

Finalizado esse período, iniciavam-se as perseguições.  

                                            
287 TESTAS, G & J. Op. cit., p. 55. 
288 NOVINSKY, Anita. Inquisição: Prisioneiros do Brasil, séculos XVI ao XIX. Rio de Janeiro: 
Expansão e Cultura, 2002, p. 17. 
289 Idem, p.20. 
290 As práticas inquisitoriais diferiam segundo a época e a região. A Inquisição Medieval não era 
igual à Moderna, assim como as práticas realizadas pela Inquisição Espanhola eram distintas das 
da Romana que promovia Autos de Fé mais modestos que os espetaculosos realizados por 
Portugal e Espanha. Ambos eram adeptos do sentenciamento coletivo e público. 
BETHENCOURT. Francisco. Op. cit., pp. 285-87. 
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2- Interrogatório: após jurar diante do evangelho, o acusado era interrogado 

por dois religiosos e um notário. O questionamento era padrão e, formulado 

a partir dos manuais como o de Bernad Gui que traziam questões 

específicas para valdeses, cátaros, neomaniqueístas e judaizantes. 

Informações vindas de espiões infiltrados na sociedade também eram 

usadas no inquérito. Durante o julgamento, era preciso provar a acusação, 

mas com o passar do tempo a Igreja relaxou esse requisito. Com o elevado 

número de inquéritos, passou a admitir qualquer testemunho, inclusive o de 

outros heréticos291, desde 1261. As testemunhas eram veladas, e o 

acusado não saberia quem eram. Os réus também não tinham direito a 

advogado, mas Gregório IX permitiu que fossem acompanhados por 

bacharéis, embora não participassem das audiências. Sua ação limitava-se 

ao acompanhamento do acusado até o tribunal e a pedir que os réus 

assumissem os crimes. Era feita a promessa da indulgência que nem 

sempre se cumpria. 

3- Torturas: segundo Bernard Gui, as torturas abriam o espírito e a mente.292 

Elas foram autorizadas oficialmente por Inocêncio IV na tentativa de 

conquistar a confissão, mais vantajosa para a Igreja que a busca de 

provas. Entre as práticas estava o encarceramento e a violência física, 

além de pena de fome e de privação de sono. A escolha era feita pelos 

juízes e as mais usadas eram a flagelação (penas leves), o garrote, a polé, 

os tições acesos, o borzeguim e a da água. Antes de supliciados os 

acusados conheciam os aparelhos de tortura. As sessões eram realizadas 

após o fim de um inquérito com o acusado despido. As denúncias de 

                                            
291 TESTAS, G & J. Op. cit., p. 36. 
292 Idem, p. 38. 
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abusos levaram o Papa Clemente V a exigir que toda sessão fosse 

acompanhada por um bispo, que na maioria das vezes delegava 

novamente o poder aos tribunais locais. Se o sentenciado suportasse a 

tortura sem assumir o erro, deveria ser absolvido. 

4- Sermão e leitura da sentença: lidos em cerimônia pública293, diante de um 

bispo, desde 1251, contava com a presença de conselheiros e clérigos, 

cujo número variava de 2 a 20, e de jurisconsultos laicos. Eles recebiam 

um relatório do inquérito e também a condenação prévia. A leitura partia 

das penas mais leves e era seguida de um Sermão Geral (Auto de Fé na 

Espanha), na sequência, eram dados os indultos e os condenados 

abjuravam e apelavam ao Papa.  

5- Sentença: a principal condenação, desde o início da caça aos heréticos, 

era o confisco de bens, na sequência estavam as prisões e a pena de 

morte na fogueira.294 O herético podia ser queimado vivo ou morto, 

geralmente condenados arrependidos, ou quem denunciasse outras 

pessoas, eram enforcados ou estrangulados. O arrependimento, diz 

Bethencourt, servia tanto aos condenados como aos fiéis presentes, que 

intercediam aos santos pela contrição dos desgraçados, tentando persuadi-

los a morrer como cristãos, o chamado Bem-Morrer295, um regozijo público. 

Também havia a condenação ao Murus stritus (parede estreita) onde os 

presos ficavam acorrentados, ou no murus lagus (parade larga) para faltas 

mais leves. Mas “Nem aos mortos perdoava a Inquisição. [...]”.296 Eles 

também eram sentenciados, excomungados em cerimônia pública, seus 

                                            
293 Mais comum na Inquisição Ibérica. 
294 Relaxados ao braço secular – poder civil.  
295 BETHENCOURT. Francisco. Op. cit., p. 255. 
296 PALMA, Ricardo. Op. cit., p. 33. 
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corpos eram exumados, queimados e seus bens eram retirados da família. 

A casa dos hereges defuntos também podia ser destruída ou confiscada. 

Já os infames usavam marcas na roupa como cruzes no peito e nas 

costas, os martelos de feltro indicavam liberdade provisória e faixas 

vermelhas caluniadores e levantadores de falso, profanadores da 

eucarística carregavam uma hóstia costurada. Essa era uma pena temida, 

pois o penitenciado sofria preconceito e humilhação social. Os delitos mais 

leves eram condenados com peregrinação à terra santa, que caiu em 

desuso com a perda dos domínios cruzados, e flagelação. O acusado, 

seminu, carregava uma vela e um chicote entregues a um padre. Ao final 

da missa era açoitado e seguia em procissão sofrendo humilhações dos 

populares. No fim do percurso era açoitado novamente e declarava ter 

merecido a punição.  

É importante ressaltar que, para os inquisidores, não havia o conceito de 

crueldade nas penas, elas eram consideradas um meio de conseguir perdão.297 

Fernando Bethencourt diz que o sofrimento do corpo tinha significado diferenciado 

tanto para o clero como para o povo cristão. Para os inquisidores o corpo 

significava a “baixa natureza” do homem, recipiente de suas fraquezas, já para o 

povo era o local onde se manifestava a luta entre o bem e o mal, entre Deus e o 

demônio.298 

A censura aos escritos sofreu transformações no transcorrer da história 

inquisitorial. Suas mudanças foram obviamente necessárias em razão da 

longevidade dos tribunais e da abrangência territorial do Santo Ofício. Para Luis 

Gil, a censura aos cristãos esteve presente desde os primórdios da cristandade, 

                                            
297 TESTAS, G & J. Op. cit., p. 42. 
298 BETHENCOURT. Francisco. Op. cit., pp. 257 e 258. 
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embora não fossem ali documentadas, nem poderiam ser chamadas de 

proibições. Seriam mais aquilo que Rosemarie Erika Horch chama de 

recomendações e avisos, que abrangiam tanto o sentido religioso como moral. A 

partir de 313, data do Edito de Milão e da oficialização da religião cristã passam a 

vigorar proibições, como os livros de Ário, em 325299, que deveriam ser entregues 

e queimados. Desde então, listas, índices, bulas revezaram-se na tarefa de alertar 

sobre literaturas proibidas até o surgimento da prensa, quando aumentou o rigor 

na indexação de obras perigosas. Em 1491 surgiu o primeiro registro católico de 

proibição a livros, a Constituición; em 1501 foi editada a primeira bula pelo Papa 

Alexandre solicitando pela primeira vez a censura prévia na Alemanha; em 1515 o 

Papa Leão X publica a bula Inter Solicitudines, que proíbe a impressão sem 

censura prévia em todo mundo; e em 1520 o mesmo Leão X publicou a Bula 

Exurge, que proibiu a obra de Lutero e de seus seguidores. No ano seguinte, 

houve o registro da primeira intervenção em livrarias na Espanha. Elas passaram 

a ser inspecionadas e os livreiros interrogados (sob juramento), inclusive sobre 

obras já comercializadas. Desde 1605 Castela exigiu a regular apresentação de 

relatórios de compra e venda de livros, período em que também as bibliotecas 

espanholas passaram a ser fiscalizadas com regularidade. Em Portugal, as visitas 

a livrarias e tipografias tornaram-se recorrentes desde 1551, período em que se 

intensificou a fiscalização das alfândegas e navios portugueses. Segundo 

Bethencourt, mais de 16 mil livros foram censurados em Portugal entre 1797 e 

1819, cerca de 700 por ano.300 

                                            
299 HORCH, Rosemarie Erika. Motivos que levaram os livros luso-espanhóis a serem censurados 
no século XVI.  In NOVINSKY, Anita. Op. cit., p. 470.  
300 BETHENCOURT, Francisco. Op. cit., p. 197-201. 
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 Com o aumento das publicações, em especial na França, a Faculdade de 

Teologia de Sorbonne passou a elaborar índices de obras vetadas. Em 1544 a 

instituição publicou o primeiro Catálogo dos censurados. Após o concilio de 

Trento, em 1559, ocorreu a publicação do primeiro Index Librorum Prohibitorum, 

pelo Papa Paulo IV, estabelecendo três classes de censurados – os autores 

hereges, os autores católicos que caíram em desgraça e as obras anônimas. O 

último index católico foi publicado em 1948. 

 

Regras da censura a livros – 1581 

1 – Estão proibidos todos os livros anteriores a 1515, condenados pelos 

pontífices; 

2 – Estão proibidos os livros que tratem do tema religião escrito por autores 

considerados hereges. São permitidos os livros escritos catolicamente, desde que 

avaliados pelos inquisidores; 

3 – Traduções só são permitidas para obras que não atentem contra a fé. As 

traduções do Velho Testamento são permitidas apenas para pessoas doutas e 

pias, as dos Novo Testamento não se permite a ninguém; 

4 – Permite-se apenas as traduções da bíblia realizadas por autores católicos 

autorizados pelo inquisidor. Livreiros que comercializem outras bíblias são 

punidos; 

5 – Vocabulários, concordâncias e semelhanças precisam ser limpados, tirados 

ou emendados pelo inquisidor;  

6 – Manuais de bem viver, de se comportar, livros de doutrina e sermões são 

permitidos desde que avaliados pelo inquisidor; 
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7 – Estão condenados os livros que tratam de temas lascivos e desonestos; 

8 – Proibidos livros de adivinhações, impiedades, superstições ou demais temas 

relacionados a heresias, que podem circular apenas depois de limpados pelo 

inquisidor; 

9 – Proibidas completamente as obras de magia negra, feitiçaria, agouros, 

predições e astrologia; 

10 – Não é impressa coisa alguma sem antes haver avaliação de Roma e 

aprovação para impressão, que deve constar na primeira página da obra. Os 

livreiros devem ser fiscalizados, assim como os impressores constantemente. 

Também não é permitido circular com um livro entre cidades sem a autorização 

da censura.301 

 

 

Inquisição ibérica: Europa e América 

 

Em relação à agressão ao sentimento e ao 
espírito, nenhuma instituição superou a 

Inquisição.  
Anita Novinsky 

  

 O final do século XV transformou a censura imposta pela Igreja. A Espanha 

solidificou seu reino a partir da união dos primeiros reis católicos, Isabel de 

Castela e Fernando de Aragão, e estabeleceu-se como a maior “potência” 

europeia. Junto a Portugal, investiu sobre os oceanos na busca de metais e 

terras, conquistando para si territórios na África, América e Ásia. Contando com o 

maciço apoio da Igreja, tinha como incumbência catequizar as terras descobertas 

                                            
301 HORCH, Rosemarie Erika. Op. cit., pp. 474-77. 
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e tornar o Catolicismo, palavra que significa universal, uma religião planetária. 

Segundo Palma302, foi nesse contexto de ódios mesclados que a piedade se 

esvaiu do cenário religioso para aqueles que expressavam opiniões diferentes. A 

partir de 1 de novembro de 1478, com a publicação da bula papal de Sisto VI, 

Exigit sincerae devotionis affectus, legitimou-se a Inquisição Espanhola, tornando 

oficial e mandatária a perseguição de práticas judaizantes303, consideradas 

heresias graves, passíveis de punição exemplar, para o praticante e seus 

acoitadores.  

 

Tomamos conhecimento que em diferentes cidades dos vossos 

reinos são numerosos aqueles que, por sua livre vontade, tendo 

sido regenerados em Jesus Cristo, pelas águas sagradas do 

batismo voltaram secretamente às práticas das leis e costumes 

religiosos da superstição judaica. [...] Por causa dos crimes destes 

homens, e da tolerância da Santa Sé em relação a eles, a guerra 

civil, homicídios e numerosos males afligem os vossos reinos [...] 

queremos, pois, atender à vossa petição e aplicar os remédios 

apropriados para aliviar os males que vos assinalais. [...]. Além 

disso, em relação a todos os acusados de crime contra a fé, e dos 

que os ajudam ou os favorecem, concedemos a esses homens os 

direitos particulares e as jurisdições segundo o que a lei e o 

costume lhes atribuem aos ordinários e aos inquisidores da 

Heresia.304 

 

 Essa medida tornava evidente a erradicação de outras fés e contava com a 

ação de senhores e nobres, que desde 1481 foram obrigados a entregar os 

                                            
302 PALMA, Ricardo. Op. cit., p. 33. 
303 BETHENCOUT, Francisco. Op. cit., p. 17. 
304 Bula papal SISTO IV, de 1478, que autoriza a inquisição para práticas judaizantes. Citando 
WALSH. W.Th, Personajes de la Inquisición.  In TESTAS, G & J. Op. cit., p. 68. 
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praticantes do Judaísmo, sendo excomungados se não o fizessem. Nesse mesmo 

ano, ocorreu a primeira fogueira para hereges judaizantes.305  

 Espanha e Portugal tornaram-se os maiores repressores católicos do 

mundo. Até mesmo Roma criticava e, por vezes, tentou controlar a ação dos 

tribunais do Santo Ofício na Península Ibérica, incluindo pedidos de religiosos de 

várias partes do mundo, como o Padre Antônio Vieira, que ainda no século XVII, 

chegou a denunciar à Santa Sé os abusos do Santo Ofício na América. Já em 

1482, uma bula papal de Sisto VI advertiu os reis católicos306 que seguissem as 

regras canônicas e ordinárias de Roma, mas eles atenuaram as ordens até Isabel 

I requerer que na Espanha houvesse um Tribunal Supremo. Seu intuito era 

desviar da Santa Sé os processos e as inúmeras petições a respeito do abuso.  

 Os tribunais do Santo Ofício na Espanha e Portugal foram os mais 

rigorosos do mundo católico e tiveram a maior amplitude em território. A nova 

Inquisição Espanhola rapidamente reforçou a busca por hereges, especialmente 

cristãos-novos, investindo também na eliminação de mouros, índios, negros e 

ciganos. O que faz Anita Novinsky categorizar a Inquisição Ibérica como 

                                            
305 Idem, p. 69. 
306 Reis católicos é o título atribuído a Isabel I de Castela e Fernando de Aragão, unificadores de 
reinos ibéricos e que resultou no que conhecemos por Espanha. Isabel I foi coroada rainha de 
Castela em 1473, casando-se com D. Fernando, rei de Aragão, o que uniu os dois reinos. Porém, 
Granada e Navarra ainda estavam separados, e Portugal, separado ainda nesse século, tornara-
se uma potência marítima. Desde o início, os reis tiveram o apoio da Igreja e receberam do Papa a 
permissão de arrecadar impostos dos fiéis, chegando a consolidar o sistema de Padroado 
Universal, poder político e eclesiástico em terras espanholas, inclusive colônias, em troca da 
evangelização dos novos povos. Foi Isabel de Castela quem financiou a ida de Cristovão Colombo 
para a América, e foi sob seu reinado que a Espanha dividiu a América em duas, por meio do 
Tratado de Tordesilhas. Em 1492 conquistaram Granada, por meio da expulsão final dos árabes 
da Península Ibérica. A partir de então, perseguira os muçulmanos e iniciaram uma jornada de 
expulsão desses povos da península e também de judeus, com o objetivo de fortalecer o domínio 
católico em toda a região. Essa atitude lhes valeu o título de Sua Majestade Católica, atribuído 
pelo Papa Alexandre VI, e aos seus descendentes no trono espanhol. Juntos tiveram cinco filhos, 
que subiram ao trono em Portugal, Espanha, Áustria e Inglaterra, como Catarina de Aragão, 
mulher de Henrique VIII, que foi abandonada para que o inglês se casasse com Ana Bolena, 
promovendo o cisma entre a Igreja Católica e a Inglaterra, com a criação do Anglicanismo.  



150 
 

“racista”.307 A censura a essas etnias também era praticada no âmbito do 

trabalho, pois eram costumeiramente proibidas de ascender ao clero e a cargos 

públicos.  

 A perseguição étnica marcou a Inquisição Espanhola, que teve como mote 

principal, segundo Bethencourt, a perseguição a cristãos-novos e a judeus.308 

Segundo o autor, 80% dos processos inquisitoriais portugueses deram-se contra 

os cristãos-novos, enquanto a nova Inquisição Romana concentrava esforços 

mais profícuos sobre os ritos pagãos e o protestantismo.309 Os reis espanhóis 

recrutavam seus inquisidores, selecionavam o conselho, atuando diretamente nos 

tribunais. Da mesma forma, os Autos de fé tornaram-se espetaculosos por 

exigência real, o que para Bethencourt servia tanto de alerta para os “maus” 

cristãos, como para garantir os domínios das terras unificadas. 

 

A Inquisição Espanhola concentrou-se na complexidade crescente 

dos ritos de apresentações das cartas de nomeação [...], no 

julgamento (que se torna obrigatório), nos editos [...]. Mas as 

verdadeiras rupturas que se refletem na solenidade dos ritos da 

fundação, encontram-se na nomeação dos inquisidores pelo Rei 

[...] e em sua instalação nos palácios reais ou nas casas cedidas 

por oficiais da Coroa [...]. O primeiro inquisidor-geral começou a 

nomear inquisidores imediatamente após sua investidura, 

revogando os inquisidores papais.310  

 

 A partir do século XVI, a questão do desenvolvimento intelectual e 

científico aumentou ainda mais a perseguição nos domínios ibéricos. Os livros 

passaram a configurar listas de proibições, como vimos anteriormente. Mais 
                                            
307 NOVINSKY, Anita. Op. cit., p. 21.  
308  BETHENCOUT, Francisco. Op. cit., p. 338. 
309 Idem, p. 29. 
310 Idem, p. 24. 
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intensa do que ocorrera na Grécia ou em Roma, a censura a escritos tinha o 

objetivo de vetar o conhecimento em si, fosse nas artes, na filosofia, na ciência. O 

surgimento de novas descobertas sobre o homem, o planeta e a sociedade 

soavam como alarmes para a Igreja e os Tribunais do Santo Ofício. As traduções 

da Bíblia continuavam sendo repudiadas pela Igreja. Por isso, intensificava os 

sermões para alertar sobre os desvios e como eles seriam abordados no 

purgatório ou inferno. Enquanto que nos Autos de fé exibiam como era tratada a 

dissidência na Terra.  

 A política racial e discriminatória também se estabeleceu no Brasil e a 

América espanhola sofreu seus piores períodos, com uma atuação mais intensa 

do Santo Ofício e listas de denunciantes sobre o comportamento nas colônias. A 

Inquisição já contava com três séculos e vinha aperfeiçoando as práticas 

repressivas, mas também os interrogatórios e a fiscalização.  

 No Brasil, o fato de não haver se instalado um Tribunal do Santo Ofício não 

significou que a Colônia estivesse livre de sua ação, tampouco de sua vigilância. 

Bruno Feitler ressalta que a ação inquisitorial na colônia era intensa, 

movimentada especialmente pela atividade “peregrina” de alguns padres que 

visitavam as pastorais com a função de atuar como “os olhos” do Santo Ofício na 

América portuguesa, levantando os casos de foro inquisitorial.311  Essa parceria 

era mantida por relações fortes, diretas e amistosas com os membros do Santo 

Ofício em Lisboa, cuja ação encontrava pouco questionamento dos prelados que 

se atuavam no Brasil312. Dessa atividade resultavam prisão, confisco e punição 

dos habitantes da colônia, muitos deles levados à Lisboa, como ocorreu com Pero 

                                            
311 FEITLER, Bruno. Poder episcopal e ação inquisitorial no Brasil. In VAINFAS, Ronaldo. A 
Inquisição em xeque: Temas, controvérsias e estudos de caso. Rio de Janeiro: Editora UERJ, 
2006.p. 32. 
312 Idem, p. 35.  
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Campos Tourinho em 1546, ou na vinda do Tribunal para o Brasil. Em 1625, o frei 

Diogo do Espírito Santo, subprior do Convento do Carmo no Rio de Janeiro, 

solicitou ao Inquisidor-mor do reino, D. Fernão Martins, que “autorize a formação 

de uma mesa inquisitorial no Rio de Janeiro, (...) para investigar as heresias”.313 

 Segundo dados levantados por Novinsky314, no Brasil 1076 pessoas foram 

presas pela Inquisição, cuja sede do Tribunal estava em Lisboa, sendo 778 

homens e 298 mulheres.315 Brasileiros ou portugueses, os acusados tinham as 

seguintes origens316: 

 

Percentual étnico Homens Mulheres 

Cristãos-novos 47,97 77,51 

Cristãos-velhos 19,28 3,36 

Índios e mestiços 4,27 2,35 

Negros e mulatos 3,44 3,36 

Judeus  0,26 ------ 

 

Quanto aos crimes317, os mais recorrentes no Brasil foram:  

Percentual crime Homens Mulheres 

Judaísmo 41,39 74,50 

Proposições heréticas 10,80 1,01 

Bigamia 9,77 3,69 

Sodomia 5,66 2,01 

Blasfêmia 4,24 1,68 

Feitiçaria 3,21 5,03 

Solicitação 2,24 ---------- 

Gentilidades 2,19 0,67 

                                            
313 GORENSTEIN, Lina. A terceira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil. In VAINFAS, 
Ronaldo. Op. cit., p.26. 
314 Dados de Anita Novinsky a partir de documentos como Livro de Confissões, dos Presos 
Pobres, dos Presos Ricos, dos Culpados etc. 
315 NOVINSKY, Anita. Op. cit., p. 27. 
316 Idem, p. 33. 
317 Idem, p. 39. 
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Luteranismo 1,93 ---------- 

Sacrílegos 1,67 1,34 

Libertinagem 0,26 ---------- 

Livros Proibidos 0,13 ----------- 

   

As prisões documentadas em quatro séculos318: 

Séculos: XVI XVII XVIII XIX Data não definida 

223 87 662 2 102 

   

  

Brasileiros ou portugueses, os acusados tinham as seguintes origens319: 

Percentual étnico Homens Mulheres 

Cristãos-novos 47,97 77,51 

Cristãos-velhos 19,28 3,36 

Índios e mestiços 4,27 2,35 

Negros e mulatos 3,44 3,36 

Judeus  0,26 ------ 

 

 

E os homens atuavam profissionalmente como320: 

Mercancia  13,49%  Mar 2,31% 

Agropecuária 14,27%  Mineração 2,06% 

Artesanato 7,20%  Estudantes 1,41% 

Igreja 7,07%  Escravos 0,90% 

Profissionais liberais 5,66%  Professores 0,64% 

Militares 5,53%  Outros 1,93% 

Sem oficio 4,37%  Sem dados 30,59% 

Governança 2,57%    

 

 

O quadro de sentenças encontrado por Novinsky ressalta a questão étnica como 

definidora na aplicação das sanções. Segundo ela, as infrações cometidas por 

                                            
318 Idem, p. 27. 
319 Idem, p. 33. 
320 Idem, p. 37. 
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cristãos-novos eram passíveis de penas mais rigorosas, que se praticadas por um 

cristão-velho. Assim sendo, todo o cristão-novo acusado de Judaísmo tinha os 

bens sequestrados e era preso. Já os cristãos-velhos não iam para a prisão por 

práticas judaizantes, e nem costumavam ser enquadrados no crime de Judaísmo, 

mas de blasfêmia.321  

 

Percentual penas Homens Mulheres 

Relaxado Braço Secular322 20 2 

Relaxado em efígie323 7 ---- 

Cárcere e hábito penitencial perpétuo 251 182 

Abjuração e penitências espirituais 184 13 

Degredo/galés 47 6 

Açoite/degredo/galés 47 8 

Absolvição 11 5 

 

 

 

O princípio da questão judaica 

 A Inquisição medieval se instaurou no mundo para perseguir heresias 

contra a fé católica. Estas ora estiveram ligadas a dissidências do próprio 

Cristianismo, que criticaram o Catolicismo romano, ora por outras religiões, que 

não necessariamente atacavam o Cristianismo de forma direta. Vimos que nos 

primórdios da atuação dos inquisidores os mais perseguidos estavam entre 

grupos mendicantes, que questionavam a riqueza da Igreja, ou de ordens que não 

aceitavam a autoridade de papas devassos e libertinos. Além disso, muitos 

cristãos não concordavam com práticas comuns da Igreja como a simonia, o 

                                            
321 Idem, p. 40. 
322 Pena capital efetuada pelo Estado. 
323 Pena capital na qual o acusado é queimado simbolicamente na figura de um boneco. Aplicada 
a fugitivos e mortos, amaldiçoando também a família.  
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pagamento de indulgências, e até o culto aos santos. Com o passar do tempo 

esses grupos foram eliminados ou enfraquecidos, fazendo com que a Igreja se 

voltasse especialmente para duas religiões em oposição ao Catolicismo, o 

Islamismo e o Judaísmo. Diz Ronaldo Vainfas que a Inquisição alargou o conceito 

de heresias, transformando apóstatas em hereges. Dessa forma, garantiu 

longevidade, já que, as heresias eram sua razão de ser.324  

 No princípio, a Igreja Católica não intervinha diretamente nessas fés325, 

focando sua atuação nos grupos dissidentes, comentados acima, e nos 

convertidos ao Cristianismo, aqueles que seriam chamados cristãos-novos a partir 

de 1497, suspeitos de práticas consideradas judaizantes. A eles era proibido 

voltar a praticar o culto judaico, e eram perseguidos cristãos que quisessem se 

converter ao Judaísmo. A heresia estava em deixar o Cristianismo e assumir 

outra religião. Em 1359, Inocêncio V ordenou a captura de judeus relapsos, 

especialmente na Espanha, local onde os hebreus conviviam com outros povos, 

inclusive com os cristãos. Jean Delumeau afirma que foi a Espanha quem melhor 

acolheu os judeus, que chegaram ao número de 300 mil no século XIII. Cristãos e 

hebreus assistiam às cerimônias religiosas um do outro “às circuncisões dos 

judeus e aos batismos. [...] judeus espanhóis constituíam também uma elite 

intelectual”326, fazendo da Espanha um local de tolerância e convivência entre as 

religiões monoteístas – cristãos, judeus, islâmicos – a Espanha das três religiões 

na Idade Média.   

 E o que fez os ibéricos irem de um extremo ao outro? De região 

acolhedora a antissemita e xenófoba? Delumeau ressalta três entre os vários 

                                            
324 VAINFAS, Ronaldo. Inquisição como fábrica de hereges: os sodomitas foram exceção? In. 
VAINFAS, Ronaldo. Op. cit., p. 273. 
325 TESTAS, G & J. Op. cit., p. 54. 
326 DELUMEAU, Jean. Op. cit., p. 281. 
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fatores que influenciaram esse cenário: a ascensão tardia de uma burguesia 

cristã; as navegações e a responsabilidade missionária; e os progressos 

geométricos da religião islâmica que promoveu o temor ao diferente. O ideal 

antissemita disseminou-se inclusive entre os protestantes. Lutero confessava “ter 

medo do domínio turco e enfureceu-se contra os judeus”.327 A postura espalhou-

se pela Europa e chegou às Américas.  

 As causas das hostilidades aos judeus são múltiplas, mas é fato que elas 

mobilizaram a massa cristã contra esse povo. Os judeus representaram o mal 

absoluto para a cristandade, gerando um racismo religioso328, expressão usada 

por Delumeau e Novinsky. As acusações eram variadas, de envenenadores das 

águas (causa de várias pestes) a profanadores dos símbolos cristãos. Mas, duas 

delas tiveram abrangência mais uniforme na Europa – a usura e o deicídio e 

ambas mobilizaram as comunidades a atacarem os hebreus que, por vários 

momentos, tiveram de contar com a intervenção e proteção de reis e do Papa.329 

Daí em diante, a miséria das comunidades passou a ser tratada como culpa da 

exploração dos hebreus e as fatalidades eram facilmente atribuídas à sua 

presença, que despertava a ira de Deus. Da mesma forma, a culpa pela 

ocorrência de pestes, fome e catástrofes naturais estendeu-se aos convertidos. 

Portadores de todos os pecados330, “o judeu foi então uma das faces do diabo”.331  

 Segundo Testas, uma explicação histórica seria também a importância que 

as comunidades muçulmanas e judaicas adquiriram na Europa, agravado pelo 

massacre dos turcos a Otranto, o estopim final para o endurecimento na política 

                                            
327 Idem, p. 278. 
328 Idem, ibidem. 
329 Idem, p. 279. 
330 TESTAS, G & J. Op. cit., p. 55. 
331 DELUMEAU, Jean. Op. cit., p. 280. 
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étnica dos reis católicos. A partir de então, a “tolerância” teve fim. Além disso, dois 

episódios “internacionalizam” a intolerância étnica – a Peste Negra e as 

Cruzadas. Nessa última, ressalta Delumeau, os cristãos passaram a questionar 

“para que ir até o fim do mundo [...] combater os sarracenos, quando deixamos 

permanecer entre nós outros infiéis mil vezes mais culpados em relação a Cristo 

do que os maometanos”.332  

 Em 1492, os israelitas foram expulsos da Espanha, em 1496 da Provença, 

e em 1510 Joaquim de Brandeburgo levou 38 judeus para a fogueira, acusando-

os de profanar hóstias. O movimento dos pogroms, originário da Rússia, alastrou-

se por toda a Europa e mais de cem mil judeus foram expulsos da Espanha e se 

refugiaram em Portugal, que em 1497 ordenou que todos os que viviam em 

território português se convertessem ao Catolicismo. O medo das sentenças fez 

com que muitos se tornassem católicos. Porém, três décadas mais tarde, em 

1536, o rei D. João III oficializou o Santo Ofício em Portugal quando, segundo 

Novinsky, um quarto da população era formada pelos cristãos novos.333 Ela 

acredita que, nesse período, a Inquisição portuguesa tinha como principal objetivo 

conter o aumento dessa população que, apesar de estar distante do Judaísmo há 

quase 40 anos, ainda carregava práticas culturais dos familiares. Um 

comportamento comum entre povos miscigenados era interpretado como clara 

intenção de voltar ao Judaísmo e soavam perigosos diante de uma população 

numerosa de cristãos-novos.  

 Segundo Novinsky, a estrutura do Santo Ofício requeria uma manutenção 

dispendiosa, o que aumentava a busca de suspeitos cujos bens seriam caçados 

para manter os tribunais. Essa política requeria a invenção de novas heresias que 

                                            
332 Idem, p. 283. 
333 NOVINSKY, Anita. Op. cit., p.17. 
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recaíam convenientemente aos cristãos-novos. Ao pressentirem novo perigo, 

muitos partiram de Portugal, refugiando-se na Grécia, Itália, Turquia e 

Amsterdã.334 Ao intensificar as perseguições, diz a autora, legitimava-se a ação 

dos tribunais, sua manutenção e sistema, que contava com um grande corpo de 

agentes espalhados pela Europa, América e África. Os cargos ligados ao Santo 

Ofício carregavam muito prestígio, e costumavam ser concorridos, por isso, o zelo 

extremo à fé era um atributo à ascensão. Na América, os cristãos-novos não 

alcançaram a paz imaginada, tampouco conseguiram ser aceitos pela sociedade 

recém-formada sob prisma europeu.   

 

 

Sob a cultura da fé: a parceria Igreja e Coroa no descobrimento 

 

Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista 
de terra! Primeiramente dum grande monte, mui alto e 

redondo; e doutras serras mais baixas ao Sul dele, e 
de terra chã, com grandes arvoredos: ao monte alto o 

capitão pôs o nome – Monte Pascoal – e à terra – 
Terra de Vera Cruz.  

Pero Vaz de Caminha335 

 

A expansão do reino português sempre esteve abençoada e apoiada pela 

Igreja. Juntas, as duas instituições conquistaram terras, prestígio e riquezas na 

África, Ásia e América, espalhando o Catolicismo por regiões pagãs e tornando 

Portugal a maior potência da época. As razões pelas quais essa expansão foi tão 

exitosa recaem sobre um sistema de cooperação que jamais dissociou as 

atividades administrativa e política das questões espirituais e eclesiásticas. Um 

                                            
334 Idem. p. 20. 
335 CORTESÃO, Jaime. A Carta de Pêro Vaz de Caminha. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da 
Moeda, 1994. P. 157, In KUHNEN, Alceu. Op. cit., p. 118.  
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amálgama, conhecido por Padroado Universal, que fazia do rei português a maior 

autoridade nas colônias atlânticas, inclusive, religiosa.  

O Padroado Católico era um regime de concessões da Igreja aos reinos de 

Espanha e Portugal que consistia na expansão missionária e na administração, 

inclusive econômica, de igrejas, mosteiros e abadias por instituições régias que se 

tornavam procuradoras das atividades religiosas, com direito a aplicação de 

métodos de conversão e castigos aos transgressores. Esse modelo de parceria 

entre Igreja e Estado durou mais de cinco séculos336 e expandiu o Cristianismo 

sem onerar o clero, desobrigado de manter as instituições nas terras 

conquistadas, mas garantindo a catequização de povos do Oriente, africanos e 

ameríndios. Essa manutenção e o trabalho de evangelização eram obrigações337, 

e entre as mais importantes estava a de manter e incentivar a prática missionária.  

Para os reinos, o padroado era um instrumento jurídico garantidor da posse 

de terras descobertas, pois o aval da Igreja era praticamente inquestionável 

naquela época. O patrono também se beneficiava da arrecadação e do controle 

das verbas eclesiais, como dízimos, fazendo da abertura de novas igrejas um 

grande “negócio”. Quem desrespeitasse o regime corria o risco de ser 

excomungado pelos freis e bispos das comarcas reguladoras.338 

                                            
336 O regime do padroado surgiu com o Direito Romano, o Jus Patronatus, estabelecendo 
benefícios e obrigações para os patronos e seus concessores. Geralmente, cedia favores em troca 
de terras, doações ou benefícios. Essas relações permaneceram por toda a Idade Média, quando 
o regime foi marcado por relações conflituosas, descumprimento de acordos e violência.  
337 Os deveres do patrono eram: construir, consertar e manter templos, igrejas, conventos e 
abadias; manter e conquistar símbolos sagrados para esses lugares; prover o sustento da Igreja e 
a manutenção das paróquias. 
338 A comarca reguladora do Brasil foi Funchal, na Ilha da Madeira, até 1551. A partir dessa data, a 
administração da comarca brasileira passou às mãos do próprio rei D. Manuel, que tirou dos 
clérigos o poder espiritual da terra nova. 
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Foi sob esse regime que nasceu a América e o Brasil, período em que o rei 

D. Manuel339, o virtuoso, era chefe de estado e patrono de todas as igrejas de 

suas colônias, segundo a concessão e autorização do Papa. O rei português 

conseguiu a façanha de acumular o trono real, o senhorio do padroado e 

mestrado da ordem, com poderes nas jurisdições espiritual, eclesiástica e 

ordinária. Diferente do que ocorria com a Espanha, o Padroado Régio Universal 

só foi concedido a Portugal após inúmeras investidas e negociações de D. 

Manuel340, que visava se equiparar a D. Fernando e ampliar os poderes da Ordem 

dos Cavaleiros de Cristo.341 

Segundo cronistas como Pêro Vaz de Gândavo, D. Manuel não se 

interessou pelo Mundu Novus342, em parte, porque a América portuguesa não 

tinha atrativos econômicos343, mas, principalmente por aqui não haviam mouros 

para lutar, o que garantia êxito religioso. Isso significa que fortalecer a instituição 

                                            
339 O reinado de D. Manuel foi marcado pelo êxito das navegações e descobertas (Brasil em 
1500), ele manteve o comércio com as Índias e a Coroa portuguesa fortaleceu o mestrado da 
Ordem dos Cavaleiros de Cristo, que custeava as navegações e que garantia a economia do reino 
de Portugal. 
340 Em 1514, D. Manuel conquistou o Padroado Régio Universal, concedido por meio de bulas 
papais como a Praecelsae devotionis (31/11), que tinha valor perpétuo e garantia até a condução 
espiritual das colônias. As bulas eram os mais importantes documentos do padroado, tinham valor 
jurídico, inclusive perante outros reinos ou tribunais internacionais. Anos mais tarde, formariam a 
base de fundamentos canônicos.  
341 A Ordem dos Cavaleiros de Cristo tornou-se poderosa ao resgatar os domínios e recursos das 
ordens templárias, mas no final do século XV detinha tanto poder que D. João II nomeou um 
interventor, o infante D. Henrique, seu filho. Ele não apenas administrou e controlou os Cavaleiros, 
como fez deles uma potência a favor do rei. Sob seu comando, a Ordem adquiriu características 
militares e tornou-se uma força expedicionária e conquistadora de novas terras, detentora do 
conhecimento técnico e científico que possibilitou as grandes navegações. D. Henrique desbravou 
oceanos, fortaleceu a esquadra portuguesa, enfrentou turcos e muçulmanos, e estabeleceu redes 
comerciais na Ásia. Tanto êxito lhe deu poder total sobre a Ordem e seus bens, além do direito 
aos tesouros em terras conquistadas. Entre as descobertas de D. Henrique estavam as Ilhas 
Canárias, Madeira e Guiné. Atribui-se a ele também o início do tráfico de negros a partir da Guiné, 
quando estes eram aprisionados em batalhas étnicas e contrabandeados como presente ao 
infante e ao rei.  
342 Além do possível desdém, havia outros motivos para D. Manuel não explicitar a conquista do 
Brasil para o rei D. Fernando: a dificuldade de comprovar o descobrimento podia fazê-lo perder a 
colônia para a Espanha, descobridora da América apenas 4 anos antes. O Tratado de Tordesilhas 
nem sempre era seguido à risca. O próprio Papa não o reconhecia no período do descobrimento. 
Somente em 1506, o Papa Julio II reconheceu Tordesilhas. In KUHNEN, Alceu. Op. cit., p. 118. 
343 À primeira vista, a única mercadoria de valor na Colônia era o pau-brasil, mas a extração era 
custosa. Fora isso, o Brasil servia de entreposto no caminho para a Ásia.  
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religiosa e seus dogmas era tão importante quanto expandir o território do reino. 

Por isso, lutar contra os inimigos da fé não era apenas uma missão da Igreja, mas 

também do Estado. Além disso, os muçulmanos precisavam ser enfrentados, pois 

tinham condições de ameaçar a hegemonia católica, assim como os judeus 

deveriam ser entregues aos tribunais da Inquisição. Nesse sentido, os silvícolas 

eram bem mais inofensivos, e para D. Manuel, a intervenção na América era 

muito menos vantajosa. 
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Conclusões e outros questionamentos  

 

 

Quando foram expulsos do éden, Adão e Eva não deixaram rastros e os 

homens perderam as pistas que levam ao paraíso. Também não se tem notícias 

de quem conseguiu colocar os pés por lá. Com o passar dos anos, depois de 

algumas tragédias, várias filosofias esboçaram sua localização, numa 

especulação que abordou a África, a Ásia e a América. Era como se a 

subjetividade humana, precisada de encontrar motivos para continuar sua 

trajetória na Terra, tivesse nessa quimera sua última salvação. “O sentimento de 

pavor diante do sagrado, mysterium temendum, [...] que exala uma superioridade 

esmagadora de poder encontra temor religioso diante do mysterium fascinans, em 

que se expande a perfeita plenitude do ser”.344 Por outro lado, o encontro de tal 

morada poria fim à outra questão delicada para o homem, a angústia. Pois explica 

Delumeau, a angústia, oriunda da mesma raiz que o medo, é a espera ambígua 

por uma novidade, “vertigem do nada e esperança de uma plenitude. É, ao 

mesmo tempo, temor e desejo”.345 Para o autor, por não conseguir lidar com ela o 

homem precisa transformá-la em medos palpáveis, fragmentando-a. Isso explica 

porque era mais fácil enfrentar os perigos de mares e terras distantes em busca 

do éden ao sofrimento de incerteza eterna.  

Porém, se a morada última do homem de “bem” parece ser o horto santo, 

ele somente abrirá suas portas numa esfera transcendental. A ideia de paraíso 

pós-morte assegurou o êxito das religiões, da mesma forma como justificou a 

                                            
344 ELIADE, Mircea. Op. cit., p.16.  
345 DELUMEAU, Jean. Op. cit., p. 26. 
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obediência dos homens e, até hoje, sedimenta o inconformismo natural da 

humanidade, seus medos e razões de existência. Essa perseguição incansável 

impulsionou a sociedade a cometer atos inclassificáveis, que nunca serão 

justificados, mas que, segundo a análise de Jean Delumeau e de Mircea Eliade, 

explicam tanto as motivações quanto a apatia diante da violência, da injustiça e 

da destruição. Por isso, a humanidade acostumou-se a construir suas bases 

sobre os destroços daqueles que as precederam, numa tentativa de legitimar-se, 

mas também de dar sentido à sua própria doutrina.   

À Igreja Católica, particularmente à Inquisição, cabem questionamentos 

sobre sua conduta e, espera-se, que o juízo final tenha mostrado àquela 

civilização o que sua miopia promoveu. A demonologia ajuda a esclarecer o 

arrasamento da América pré-colombiana, especialmente de sua cultura e “tal fato 

se explica porque, para o os europeus do final da Idade Média e início da Época 

Moderna, o devassamento dos espaços trazia consigo sua cristianização e 

ordenação segundo padrões culturais únicos e homogêneos, europeus, em última 

instância”.346 

Essa ciência medieval/moderna contribuiu para o aumento da intolerância, 

da falta de fraternidade, passando por cima dos ensinamentos do próprio Cristo. 

Na tentativa de ficar mais próximo do sagrado, o homem pré-moderno, em vez de 

absorver o que a Novo Mundo tinha de melhor, preferiu crer que a natureza era 

diabólica, que sua exuberância era luxúria, que a diferença cultural, indecifrável 

até, era indício de possessão. Agarrando-se a seus pré-conceitos ganhou um 

arcabouço repleto de novos demônios, outros tormentos para uma civilização já 

destruída por guerras, disputas internas, fome, peste. A América diabólica tem 

                                            
346 SOUZA. Laura de Mello. Op. cit., p.24. 
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ainda hoje raízes no imaginário europeu, dos quais os ibéricos foram os 

precursores. “A grande vedete da demonologia americana é o diabo”347 e, na 

óptica colonizadora, ele estava presente em tudo. “É ele quem confere os 

atributos da estranheza e da indecifrabilidade aos hábitos cotidianos dos 

ameríndios, é ele sobretudo que faz das práticas religiosas dos autóctones 

idolatrias terríveis e ameaçadoras, legitimando assim a extirpação pela força”.348 

Explica Eliade que o homem religioso deseja profundamente participar da 

realidade e saturar-se de poder, esforçando-se para manter-se o máximo de 

tempo possível num universo sagrado. 

 Na conta da igreja não se debitam apenas o horror, as mortes, os suplícios, 

a destruição de culturas milenares, do conhecimento de civilizações antigas, a 

doutrina segregatória, tudo isso realmente dispensa nova discussão, tampouco 

foram práticas novas, nem terminaram com o fim do Santo Ofício. O que mais 

deve pesar na consciência do Catolicismo é o alastramento incalculável da 

censura, da repreensão a qualquer liberdade, assim como também não se 

consegue medir as consequências para a Europa e, principalmente, para a 

América Latina. Nesse sentido os custos são impraticáveis. O processo de 

dominação política e social, intencional e consciente, que visou proteger as 

instituições hegemônicas daquele período ainda não foi superado pela América. A 

censura influenciou determinantemente nossa formação social. As marcas 

ecoaram nos demais períodos da história e influenciaram a memória desse povo, 

sua identidade pessoal e coletiva, a forma como se reconhece e, portanto, sua 

cultura.  

                                            
347 Idem, p. 29. 
348 Idem, ibidem. 
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[...] a esses acontecimentos vividos por tabela vêm se juntar 

todos os eventos que não se situam dentro do espaço-tempo 

de uma pessoa ou de um grupo. É perfeitamente possível 

que, por meio da socialização política, ou da socialização 

histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de identificação 

com determinado passado, tão forte que podemos falar numa 

memória quase que herdada. 349 

 

A circulação de conteúdos e a proibição de outros, impediram ou facilitaram 

trocas simbólicas que, como afirmamos com Walter Benjamin anteriormente, 

tinham função clara de manter as convenções e as instituições. Esses símbolos, 

que estão em nossa memória e cultura, são resultado da atuação de um grupo, 

hegemônico que impôs seus interesses. As consequências desses despautérios 

vigoram até hoje. Marques de Melo afirma que o rescaldo de tanto horror e 

violência recaem sobre nossa liberdade, especialmente na de imprensa e de 

opinião.350 Paulo Freire, citado por Marques de Melo, diz que a raiz da nossa 

inexperiência democrática e da estagnação político-econômica está no que ele 

define como mutismo, que sempre esteve presente na sociedade brasileira, 

governo a governo, regime a regime. 

 

[...] essa foi, na verdade, a constante de toda a nossa vida 

colonial. Sempre o homem esmagado pelo poder. [...] Nunca, ou 

quase nunca, interferindo [...] na constituição e na organização da 

vida em comum. [...] Quase sempre proibidos de crescer. 

                                            
349 POLLAK, Michael. Memória e identidade social. In Revista Estudos Históricos, v.5, São Paulo, 
1992. p. 201. 
350 MELO, José Marques. Op. cit., p. 23. 
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Proibidos de falar. A única voz, no silêncio a que éramos 

submetidos, que se poderia ouvir, era o púlpito.351  

 

Costa, em A censura em Cena, retomou toda a trajetória da censura no 

Brasil para tratar do veto ao teatro porque é incabível desprezar que as 

arbitrariedades desses períodos têm suas raízes na chegada das caravelas em 

Porto Seguro, trazendo práticas, como vimos, mais ancestrais. Essa herança nos 

amedronta e nos macula, e quase não nos deixa perceber que ter um olhar crítico 

ainda é uma heresia. 

Porém, o impacto das medidas adotadas pelo Santo Ofício não são 

exclusividade nossa. Elas privaram gerações no mundo todo de acessar o 

conhecimento, de exercitar o pensamento, as novidades que surgiram na Europa 

que, ao entrar no período das Luzes, via as colônias ibéricas afundadas na maior 

escuridão da história do pensamento. Segundo Eduardo Frieiro352, a ciência era 

estranha aos brasileiros quando os livros do padre Luís Vieira foram confiscados 

na devassa dos Inconfidentes. Sua biblioteca foi considerada a mais completa do 

século XVIII no Brasil, e continha apenas 270 livros. O autor enaltece a coragem 

do frei, a maior parte dos seus livros constavam nos Index do Santo Oficio, mas 

indigna-se com o que chama de apatia espiritual e educacional da colônia em 

pleno Iluminismo. A biblioteca de Luís Vieira revelava mais o atraso em nosso 

saber que a erudição do padre. 

Para os pesquisadores, esse desconhecimento foi o resultado de uma 

estratégia bem-sucedida dos ibéricos para manter a América ignorante. 

Impediram-na de se revelar e também apartaram aqueles que quiseram conhecê-

                                            
351 FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 1967. P. 74 e 75. In  MELO, José 
Marques. Op. cit., p. 20. 
352 FRIEIRO, Eduardo. Op. cit., p. 47. 
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la ou os que tentaram ter um olhar diferenciado sobre a realidade tropical. Diz 

Marques de Melo que desde que Cabral chegou aqui a coroa encarregou-se de 

projetar a Síndrome da Mordaça, “impedindo o desenvolvimento econômico, 

inviabilizando a autonomia política e inibindo o florescimento cultural”353 do Brasil. 

Para Costa, essa conduta nos ensinou a desprezar também as práticas mais 

genuínas a partir da condenação dos rituais indígenas e mestiços, e todo o 

conhecimento dessas civilizações consideradas arcaicas. Conhecimentos 

demonizados que refletiram, mais tarde, na valorização às práticas e à cultura 

portuguesa, gerando um espírito denuncista, que ensinou a sociedade a negociar 

favores com o poder, sedimentando as relações sociais. Dessa forma, a 

sociedade brasileira acostumou-se a desvalorizar e a denunciar o diferente, 

tornando-se cúmplice do autoritarismo colonial354, inimiga do pensamento crítico. 

Essa herança perniciosa, diz Costa, fruto de uma criação ignorante e violenta 

ainda nos fez cabisbaixos, com uma certa vergonha da origem (e como ser 

diferente?) e uma tendência (no caso do Brasil) a não se interessar ou se 

envolver nos assuntos decisivos para a sociedade, por receio, por medo e por 

costume. Além disso, mutilou o espirito autêntico das produções355, acostumadas 

a ter em seu encalço o bafio constante da censura.  

Subordinada a um paternalismo tão violento quanto permissivo, a 

sociedade aprendeu a burlar regras, a trabalhar na camaradagem, a delatar o 

outro por conta de privilégios – pífios, às vezes – se achando melhores que os 

diferentes, a reparar se o vizinho era judeu, muçulmano, protestante, ateu, pobre, 

mestiço, índio, muito antes de conhecê-lo, de saber seu nome. Antonio Callado 

                                            
353 MELO, José Marques. Op. cit., p. 16. 
354 COSTA, Cristina. Op. cit., pp. 27-35. 
355 Idem, pp. 27-35. 
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diz que “[...] a censura não nos priva apenas da liberdade de imprensa: também 

pode acabar nos privando das noções de verdade e de honestidade”.356 O fato é 

que não nos permitiram refletir sobre as penas, e aprendemos a não refletir 

também sobre os atos.  

 Não são poucos os autores que atribuem às práticas da Inquisição uma 

distorção na identidade dos povos americanos. E é improvável que a identidade 

dessas populações não tenha sido comprometida com os investimentos da 

colonização, pois as marcas desse período ainda estão em nossa memória. 

Segundo Ulpiano Bezerra de Menezes357, a memória é um gatilho para o 

conhecimento e a articulação entre fenômenos, elemento de ligação e percepção 

cotidiana358, fazendo com que saberes, conceitos e ideias sejam impulsionadas 

pela comunicação para além do cotidiano e do tempo. As consequências do 

cerceamento podem permanecer por vários anos, impactando, criando projeções 

transferidas entre sujeitos que nunca tiveram contato direto com os fatos e 

impactando outros diversos, por várias gerações. Essas relações estabelecidas 

entre cultura, sociedade e religião, formadoras do Sujeito atuante de Mikhail 

Bakhtin, foram e são objetos de estratégia e de doutrina, que estabelecem valores 

em detrimento a outros, e estes se alternam periodicamente, razão pela qual a 

Igreja e a Coroa portuguesa trabalharam para serem as únicas e perpétuas fontes 

de conhecimento, de cultura e de troca social, embasada por discursos sempre 

moralizantes que continuam a influenciar nossa memória e atuação comunicativa.  

                                            
356 CALLADO, Antonio. Censura e outros problemas dos escritores Latino-americanos. Rio de 
Janeiro: José Ollympio, 2006, p. 34. 
357 MENEZES, Ulpiano Bezerra. In Memória e Cultura – a importância da memória na formação 
cultural humana. p. 15. 
358 Para Ulpiano Bezerra de Menezes é impossível viver sem memória, ela é determinante na 
transmissão dos saberes. Sua conservação está presente na história, sendo indispensável para o 
crescimento dos povos e formação e manutenção da cultura.  
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A memória organizadíssima, que é a memória nacional, constitui 

um objeto de disputa importante, e são comuns os conflitos para 

determinar que datas e que acontecimentos vão ser gravados na 

memória de um povo. Esse último elemento da memória – a sua 

organização em função das preocupações pessoais e políticas do 

momento – mostra que a memória é um fenômeno construído. 

Quando falo em construção, em nível individual, quero dizer que os 

modos de construção podem tanto ser conscientes como 

inconscientes. O que a memória individual grava, recalca, exclui, 

relembra, é evidentemente o resultado de um verdadeiro trabalho 

de organização.359 

 

 A censura a obras como a de Simão de Vasconcelos reflete na memória, 

na comunicação e na cultura brasileiras. Entender as consequências dessa 

mediação é fundamental para compreender a sociedade do período que nos 

propuzemos a estudar, mas também para nos reconhecermos como conjunto 

ainda nos dias atuais. Os discursos que marcam nossa identidade desde a 

colônia influenciam nossa comunicação até hoje. Se a mensagem de 

Vasconcelos poderia ser facilmente compreendida como herética, pois não 

referendava os valores católicos ou aprimorava o exercício da fé, outras tantas 

foram enquadradas como muito mais perigosas. Por esse caminho trilharam, mais 

tarde, a imprensa e toda a indústria editorial brasileira, travando batalhas com as 

instituições hegemônicas e com o público que se acostumou a vê-la como 

subversiva e perigosa. 

 Vale aqui retomar a definição de Gilbert Durand sobre o imaginário 

religioso como recurso para a manutenção da essência, do Ser360, que atua como 

articulador de símbolos e arquétipos, embasados por narrativas místicas e 

                                            
359 POLLAK, Michael. Op. cit., p. 204. 
360 DURAND, Gilbert. Op. cit., p.432. 
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dotados de recursos subjetivos orientados pela preocupação única de fazer 

passar o tempo, na esperança vã de dominar o destino fatal. Segundo Durand, 

vivemos para dar sentido à morte e a religião é o conservatório desse universo 

simbólico361 que nos põe a caminho da esperança, da serenidade, mas 

essencialmente da sublimação, da transcendência. Pois o caráter transcendental, 

inclusive, é o que caracteriza, para Geertz, a religião que sem isso seria apenas 

um conjunto de regras morais. Por isso, o céu é uma promessa tanto quanto o 

inferno é uma ameaça. A crença que o homem tem nos símbolos forma o que 

define a criatura humana.362 Em poucas palavras, precisamos de crenças para 

suportar e explicar nossa inquietude diante da natureza imprevisível dos 

fenômenos. Uma vaga interpretação diria que por causa da morte, precisamos de 

muletas para suportar a vida. Quanto mais rigorosa ela se manifesta, mais 

reagimos contra o imaginário da morte, mais somos reféns dele e das estruturas 

que se apropriam desse imaginário.  

 Nesse sentido, nos parece que a América sempre esteve submersa no 

temor das intempéries, reféns desse discurso dominante, cativa dessa ideologia, 

como afirma Souza, citando Merleau-Ponty. Ela relembra que nossa jornada foi 

dada em direção aos extremos, ao antagônico, significando a volta a uma 

realidade de origem, representada nos objetos percebidos à distância.363 Isso 

quer dizer que a correspondência com o imaginário do europeu sobre o selvagem 

selou a sorte do gentio, mas também pode ter comprometido o desenvolvimento 

social e cultural da América Latina. Ao fazer dos índios seguidores do demônio ou 

infelizes desconhecedores da graça divina, transformaram os americanos em 

                                            
361 Idem, pp. 431-33. 
362 GEERTZ, Clifford. Op. cit., p.114. 
363 SOUZA. Laura de Mello. Op. cit., p. 25. 
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pobres diabos, esquecidos por Deus. Sendo que sua maior pobreza esteve no 

cabisbaixismo mencionado por Costa, e também na modelagem de sua 

autoimagem. Acostumamo-nos a ser inferiores graças à eterna repetição de 

características grotescas, selvagens, sem valor. E, muito pior, nos ensinaram a 

nos autocensurar o tempo todo. Esse é um prejuízo que não se consegue 

recuperar. A autocensura foi o pior legado da Inquisição, nisso sim, ela pode ter 

sido insuperável. O Santo Ofício e suas práticas conseguiram fazer com que o 

homem se vigiasse o tempo todo, seus atos, relacionamentos, pensamentos, 

sentimentos, seu espírito. A mesma Inquisição que aterrorizava os “hereges”, 

também penitenciava os cristãos que viviam sob a constante ameaça de estarem 

na mira de Satã, ou até mesmo tornar-se seu “agente”. Dessa forma, lembra 

Delumeau, estabeleceu-se a necessidade de o homem ter medo de si364, 

fortalecendo a autocensura. A Igreja projetou no homem moderno uma prisão 

íntima e eterna, cujas grades invisíveis sempre foram as mais seguras.  

 Por fim, esclarecemos que nosso objetivo aqui não foi, nem será, julgar os 

atos desses homens. Não temos nós esse direito, até porque, somos mais 

“sábios”, mais viajados, mais “conscientes”, politizados e nada disso nos valeu 

para evitar de cometer delitos semelhantes ou até piores que os que aquela 

civilização cometeu. Ao contrário, a intolerância é marca dos tempos atuais, ainda 

se recrimina e pune o diferente, se hostiliza o desconhecido, as religiões vivem 

em eterna peleia, a fraternidade tem caráter heroico e a violência ainda dá a 

tônica das relações humanas. A única certeza que nos cabe é a de que muito 

assimilamos de nossos colonizadores e pouco aprendemos com os seus erros, 

apesar de julgá-los bárbaros e desumanos todos os dias.  

                                            
364 DELUMEAU, Jean. Op. cit., p. 32. 
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ANEXOS A 

 

 Paraíso na América – Trechos censurados extraídos da obra Notícias Curiosas e 

Necessárias das Cousas do Brasil – livro II das Chronicas da Companhia de 

Jesus (1663)365 condensados no parágrafo 105. 

 

1- “Muitos autores põem o paraíso terrestre para a parte da linha equinocial.” 

  

 

 

                                            
365 Oliveira Ramos, Luis A. In Vasconcellos, Simão. Op. cit., pp. 161 - 64. 
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2 – Opinião de S. Boaventura. 

 

 

 

 

 

3 – Opinião de São Tomás.  
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4 – Conjectura tirada do temperamento 

 

 
 

 

 

 

 

5 – Outra conjectura que a linha equinocial governa (o mundo). 
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6 – Argumento em contrário. Responde-se e confirme-se o intento. 
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7 – Responde-se a outra parte do argumento acima posto Bento Pereira 
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ANEXO B – Partes da segunda edição original, impressa em Lisboa, pós 

cortes (1865). 
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2 – protexto de Simão de Vasconcelos referente ao veto da censura. Trecho 

publicado na segunda edição. 

 

 

 
 

 

 

 

 

3 – Preliminares do editor, chamada Advertências Prelimninares, reforça o 

carater importante das Chronicas, elogia a primeira edição e confirma a 

inexistência dos originais, antes da censura, mesmo em manuscrito. 

Adverte ainda sobre os corte (lacunas) encontrados entre as páginas 128 e 

129, provavelmente, trechos vetados. 
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4 – Licenças para publicação (1668). 
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ANEXO C –Capas de Index Censórios (1581 e 1642) – Portugal 
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ANEXO D - Imagens sobre Inquisição: 

 

Figura 1 - Cena da Inquisição - Francisco Goya 

 
 

Figura 2 - Procissão de Flagelanges – Francisco Goya 
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Figura 3 - Praça do Comércio em Lisboa – de Bernard Picart 

 
 

Figura 4- Detalhe do painel do Palácio Nacional do México – Diego Rivera 
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ANEXO E – Símbolos e brasões 

 

Figuras 5 e 6 – Escudo da Inquisição espanhola (1571), no qual a espada 

simboliza o castigo e o ramo de oliveira a reconciliação com a igreja.  

“Exurge Domine et judica causam tuam Psalm” – Levantai-vos, ó Deus, e 

defendei vossa causa. (Salmo 73;22)  
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Figura 7:  Estandarte da Inquisição em Goa 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


