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Resumo 
 
Análise do livro "Historia do Brazil" de Frei Vicente do Salvador (1564-
c.1635) no contexto da consolidação da ocupação colonial na América 
portuguesa. O livro é um marco da história da formação cultural do Brasil 
pelo fato de ser o primeiro livro de que se tem notícia, escrito por uma 
pessoa nascida no Brasil. A imagem apresentada pelo livro de uma terra de 
“promessas”, influenciou de modo significativo, as próximas gerações desde 
então. Muitas gerações de brasileiros se formaram lendo essa obra. Os 
franciscanos, presentes na América portuguesa desde 1500, também 
tiveram destacado papel na formação da cultura no Brasil. A obra reflete 
também, uma visão religiosa das relações sociais e da cultura, típica 
daquele período.  
 
Introdução  
 
O projeto de Iniciação científica que tem por objeto de estudo a obra 
"História do Brazil", de Frei Vicente do Salvador, um brasileiro do Século 
XVII. Representa o imaginário e o pensamento de sua época, o que José 
Maria de Paiva denomina forma mentis (PAIVA, 2012).  A obra fornece um 
rico repertório de detalhes sobre a colônia portuguesa na América e nos 
fornece dados sobre a cultura e a educação ao descrever a gente e a terra. 
O autor tem sido referenciado como um dos formadores da própria cultura 
literária brasileira. 
 
Materiais e Métodos 
 
Para o desenvolvimento do projeto de iniciação científica foi utilizado o 
próprio objeto do estudo, História do Brazil , de Frei Vicente do Salvador, 
inserido no volume II, de A História do Brazil de Frei Vicente do Salvador : 
História e Política no Império Português do Século XVII, de Maria Lêda 
Oliveira (2008) onde também se encontra a biografia do autor e um estudo 
sobre publicações anteriores. 



 
Além disso, foi utilizado o livro Origens da Educação Escolar no Brasil 
Colonial , Vol. I, formado por um conjunto de 9 textos sobre a educação e a 
religiosidade da América colonial, organizado por Cézar Alencar Arnaut de 
Toledo, Maria Aparecida de Araújo Barreto Ribas e Oriomar Skalinski Junior 
(2012). 
A respeito do modo de ser, do imaginário e do cotidiano do indivíduo no 
Brasil colonial foi utilizada como referência o livro Religiosidade e Cultura 
Brasileira: Séculos XVI-XVII, de José Maria de Paiva (2012). 
Sobre a Ordem Franciscana, à qual pertenceu Frei Vicente do Salvador, teve 
o auxílio do verbete “Franciscanos”, do Dicionário Histórico das Ordens e 
Instituições afins em Portugal  (2010). 
 
Resultados e Discussão 
 
Frei Vicente do Salvador morreu sem ver publicado seu livro, mas sabendo 
que seus manuscritos circulavam entre os intelectuais da época, porque 
esse era o costume. Além disso, morreu assistindo à invasão holandesa do 
nordeste do Brasil, o que dificultava o seu projeto político para o Brasil, 
exposto no livro.  
Sua História do Brazil  mostra que ele estava atualizado nos métodos de 
estudo da História. Com base nos fatos presentes e passados ele construiu 
um projeto político para defender a ideia de restabelecimento da grandeza 
do império português, que deveria ter sua sede no Brasil, mais 
especificamente em Salvador.   
 
Conclusões 
 
Antes de tudo, a História do Brazil  mostra o comovente esforço do autor 
para ver valorizada a terra recém descoberta.  
Identificou os problemas enfrentados na colonização do Brasil e apontou 
soluções. Diferenciou os colonizadores dos exploradores oportunistas.  
Além do valor como documento histórico, o livro de Frei Vicente é valioso 
porque registra o olhar de um brasileiro sobre os métodos de colonização, a 
atuação dos colonizadores, os hábitos dos nativos e os choques entre as 
duas culturas. Trata-se do olhar de um brasileiro educado no melhor estilo 
português que não esconde seu amor pelo lugar onde nasceu.  
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