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RESUMO 
 

ALVES, Deivide Rodrigues. O pregador e a razão de Estado em António Vieira: o sermão e a 
formação pregacional como bases para a construção do Quinto Império Português, 2015. 121f. 
Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da 
Conquista, 2015. 
 
 
A produção intelectual de Pe. António Vieira encontra-se assentada sobre bases humanistas e 

responde às demandas apresentadas à Igreja Católica, ciosa de manter-se como condutora e 

único caminho para a salvação, em época de rupturas. O modelo de pregador defendido pelo 

jesuíta – construído com base nas formas de pensamento dos séculos XVI e XVII, tendo por 

pano de fundo, os fenômenos político-culturais que, após a morte de D. Sebastião de Avis, 

suscitaram o reaparecimento de crenças messiânicas e salvacionistas em território português – 

o vincula a esse propósito, de defender a fé católica e alargar as fronteiras do cristianismo, 

mas, ao mesmo tempo, o situa no contexto de consolidação do Estado português. Em um 

discurso de víeis messiânico e nacionalista, Vieira defende a construção de um Estado 

guerreiro e de economia forte, que, na sua perspectiva, se faria consolidar com o advento do 

Quinto Império. A tese da Razão de Estado, que dá sustentação ao projeto do Estado 

messiânico português, confere unidade teológico-retórico-política à obra vieirense. A sua 

História do Futuro, o Sermão da Sexagésima e o Sermão de Santo António, de 1654, são 

analisados aqui no intuito de demonstrar como as representações do pregador ideal, 

cristalizadas nas imagens e discurso sobre Santo Antônio, o português, se encaixam na 

estratégia vieirense de difusão do projeto do Quinto Império. 

 

Palavras-Chaves: Vieira. Pregador. Razão de Estado. Quinto Império. 



 

ABSTRACT 
 
ALVES, Deivide Rodrigues. The preacher 's role in the reason of  State  of António Vieira: 
The sermon and the preacher as the basis for the formation of the Portuguese Fifth Empire, 
2015. 121f. Dissertation (Master in Letters) – Southwest Bahia State University 
(Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia), Vitória da Conquista, 2015. 

 
The intellectual production of priest António Vieira lies seated on humanistic bases and 
responds to the demands presented to the Catholic Church, diligent in its preservation as 
manager of human salvation. The preacher model advocated by the jesuit - built on the ways 
of thinking of the sixteenth and seventeenth centuries, but with the background of the political 
and cultural phenomena that, after the death of King Sebastian of Avis, raised the 
reappearance of messianic beliefs and salvationists in portuguese territory - that assumed the 
purpose of defending the catholic faith and extend the boundaries of Christianity, but at the 
same time, is at the center of portuguese state-building context. In a speech nature of 
messianic and nationalist, Vieira defends the construction of a warrior state and the strong 
economy, which, in its view, it would consolidated with the advent of the Fifth Empire. The 
thesis of the status reason, that supports the state project the Portuguese messianic, grants 
unity theological-rhetorical-political to the work of Vieira. The His História do Futuro 
(History of the Future), the Sermão da Sexagésima (Sermon on the Sixty) and Sermão de 
Santo António (St. Anthony's Sermon), of 1654, are analyzed here in order to demonstrate 
how the representations of the ideal preacher, crystallized in the images and discourse on St. 
Anthony, the portuguese, are embedded the of Vieira project of diffusion of the Fifth Empire. 

 
Keywords: Vieira. Preacher. Reason of State. V Empire. 
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Introdução 
 

A representação que os indivíduos e os grupos fornecem 
inevitavelmente através de suas práticas e de suas 
propriedades faz parte integrante de sua realidade social. 

BOURDIEU 
 

Desde a última década do século XX, o Pe. António Vieira e sua vasta obra têm sido 

recorrentemente tomados como matérias de estudos nas diversas áreas do conhecimento - da 

história à literatura, da retórica ao direito – no Brasil como no exterior. As novas pesquisas 

têm posto em destaque não apenas a riqueza das fontes vieirenses para a análise do mundo 

europeu e dos territórios coloniais no século XVII. Muitas dessas investigações estão 

centradas sobre as práticas de escrita e composição, sobre o uso da retórica e sobre as 

representações dos diversos fenômenos políticos, religiosos, econômicos e culturais próprias 

desveladas por seus escritos. 

Vieira produziu um grande número de sermões, assim como cartas e documentos de 

cunho político e administrativo, visto que, ao longo de sua vida religiosa e política, ocupou 

diversos cargos na Igreja e na estrutura do Estado português. Iannone, prefaciador de uma das 

muitas edições dos Sermões de Vieira, destaca a importância da produção textual do jesuíta no 

contexto do século XVII: 

 
O padre António Vieira constitui-se, quer pela trajetória da sua vida, quer 
pelos seus Sermões, numa das figuras mais destacadas das letras [...] Os 
Sermões, publicados em mais de uma dezena de volumes, constituem obra 
de real interesse do ponto de vista literário. Graças a eles é que se pode 
afirmar que Vieira inegavelmente é o maior vulto das literaturas de Portugal 
e do Brasil do século 17(IANNONE, 1974, p. 9-14). 

 
Como afirma Iannone, Vieira constrói os sermões com base na estratégia discursiva, já 

amplamente difundida no oratório português, de fazer com que os “ouvintes ‘pensassem’ e 

reagissem” (IANNONE, 1974, p. 14). Com esse intuito, ele construía o seu discurso sobre um 

fato de ampla repercussão no cotidiano da comunidade atendida e concluía associando o fato 

a um exemplo bíblico, tomado como modelo resolutivo. A conexão entre o exemplo bíblico e 

as vivências reais e cotidianas tinha por objetivo levar os ouvintes a tomar consciência de seus 

próprios desvios e absorver os ensinamentos. 

Para Vieira, o pregador é como um bom semeador ou como o “sal” que fertiliza a 

terra, preparando-a para a palavra, que é como “trigo que cai em terra boa, nasce e frutifica” 

(VIEIRA, 2004, p. 29). O sucesso da estratégia demandava, entretanto, uma platéia fiel, atenta 

aos ensinamentos do pregador, pronta a frutificar. 
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Para Enni Orlandi (1996, p. 246-247), o discurso religioso pressupõe o poder de 

mediação do agente religioso entre os fiéis e o sagrado, por meio do artifício da enunciação do 

dogma. Como tipo discursivo “em que há uma relação espontânea com o sagrado”, o discurso 

religioso pressupõe uma linguagem com apetência à “objetividade” e a “imparcialidade”. Há a 

intenção de afastar a subjetividade da enunciação. Almeja-se um efeito de sentido que conduz 

à verdade. A legitimidade argumentativa provém, principalmente, das fontes que, em alguma 

medida, já contam com estatuto de fé pública, entre elas as Sagradas Escrituras. 

De fato, a análise do papel do pregador junto à comunidade de fiéis deve estar 

amparada na ideia de poder. O postulado pastoral, do cuidado e da autoridade do pastor sobre 

os indivíduos, propõe como atribuições do pregador “vigiar ou pelo menos de exercer sobre as 

pessoas uma vigilância e um controle contínuo”, como quer Foucault (2006, p. 68). O 

postulado ganhou vigor desde o século XII com as mudanças na prática confessional, desde 

então orientada para a confissão oral e individualizada, e se consolidou com o IV Concílio de 

Latrão, que estabeleceu a obrigatoriedade da confissão, no mínimo, uma vez ao ano. No 

contexto luso-brasileiro do século XVII, os avanços do poder pastoral possibilitaram a 

expansão dos princípios cristãos e, ao mesmo tempo, contribuíram para consolidar os poderes 

estatais e eclesiásticos sobre as comunidades. 

Em uma palestra proferida em 1978, Michel Foucault pôs em discussão, pela primeira 

vez, a ideia de poder pastoral1. Foucault observa que o processo de expansão do cristianismo 

no Ocidente implicou na construção de um sistema de restrições morais, com elementos 

apropriados do judaísmo, que teria resultado em mecanismos efetivos de controle dos 

indivíduos. 

Baseado em estudos do historiador Paul Veyne, Foucault reconhece que o Ocidente, 

antes mesmo da chegada do cristianismo, já dispunha de mecanismos de controle moral que, 

se não atingiam igualmente todas as categorias sociais, já se encontravam amplamente 

difundidos: 

A poligamia, o prazer fora do casamento, a valorização do prazer, a 
indiferença em relação aos filhos já havia desaparecido, no essencial, do 
mundo romano antes do cristianismo, e somente havia uma pequena elite, 
uma pequena camada, uma pequena casta social de privilegiados, de pessoas 
ricas – ricas, portanto, livres – que não praticavam esses princípios, mas 
basicamente eles já estavam incorporados (FOUCAULT, 2006, p.64). 

 
 

 

1 A conferência foi intitulada “Sei to Kenryoku” (“Sexualidade e Poder”) e ocorreu na  universidade 
de Tóquio, em 20 de abril de 1978. Mais tarde, a conferência e o debate que se seguiu foram 
compilados e publicados sob a forma de livro, que recebeu o título: Ética, Sexualidade, Política 
(FOUCAULT, 2006). 
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Entretanto, foi somente a partir da difusão do discurso pastoral que se consolidaram as 

estratégias de controle mais incisivos sobre os indivíduos e as coletividades e que se 

constituiu, propriamente, um poder pastoral. Para Foucault, é na relação entre as várias 

instâncias de poder e a sociedade que se consolidam as formas e técnicas de vigilância e 

controle contínuo e permanente sobre os indivíduos. 

Outra ideia essencial em Foucault é a de que o domínio do discurso é pré-requisito 

para o exercício do governo, compreendido como toda forma de poder que se expande sobre 

os indivíduos de um determinado espaço e que importa variados campos de ação. O discurso 

serve, assim, a toda e a qualquer forma de governo constituído e, ao mesmo tempo, àquelas 

formas de poder em processo de consolidação. 

Nessa perspectiva, o processo de difusão do pastorado pode ser interpretado como 

estratégia de imposição de uma nova governança do corpo e da alma, postos em busca da 

salvação: 

 
A salvação é simultaneamente, no ocidente cristão, um assunto individual – 
todos buscam sua salvação –, porém essa salvação não é objeto de escolha. A 
sociedade cristã, as sociedades cristãs não dão liberdade para os sujeitos 
livres dizerem: “pois bem, eu não quero buscar minha salvação”. Cada 
indivíduo é instado a buscar sua salvação: “tu serás salvo, ou melhor, será 
necessário que faças tudo o que é preciso para seres salvo e nós te puniremos 
caso não faças aquilo que é necessário para seres salvo” (FOUCAULT, 2006, 
p. 68). 

 
O discurso pastoral insere-se, pois, em um contexto específico de afirmação das 

múltiplas formas de poder e se consolida na medida mesmo em que as reforça. O pastorado 

soma-se às estruturas patriarcais como uma tecnologia e, acima de tudo, se impõe como uma 

relação de força (FOUCAULT, 1979, p.175). 

Em aconselhamento a outros pregadores, Vieira toma Jesus Cristo como referência e 

propõe, a cada um, “ser aquele que semeia, ser aquele que prega” e que “faça da sua vida 

exemplo”. Não obstante não empregue a palavra pastor, é possível, por substantivação, 

assimilá-la à ideia de pregador que ele enuncia. Identificado, portanto, com as práticas 

pastorais, os sermões de Vieira estão destinados a um público diversificado, que ele incorpora 

ao seu horizonte no processo de construção dos textos, e do qual é impossível distinguir a 

condição social, a formação intelectual, o estatuto jurídico etc. Muitos desses textos foram 

dedicados à discussão de temas para os quais se estava longe de um consenso, como a 

escravidão de índios e negros e, considerando-se o sucesso do pregador, pode-se inferir que 

reverberavam nas relações entre os habitantes da colônia e da metrópole. 



14 
 

 
 
 

Discurso sobre o discurso e a ação do pastorado, os textos de Vieira comportam, 

também, uma infinidade de outros temas, como a monarquia, a escravidão, a economia da 

colônia. A análise desses textos e, em especial, das alegorias sacras utilizadas pelo autor, 

favorecem o entendimento das estratégias eclesiásticas voltadas à implementação de uma rede 

de controle sob os indivíduos no Brasil Colônia. 

Enquanto representações sociais, os discursos não são neutros: eles geram práticas e 

estratégias propensas à imposição de uma autoridade e concorrem para legitimar escolhas. 

Chartier destaca em suas teorias das representações “como em diferentes lugares e momentos 

uma realidade social é construída, pensada e dada a ler (1990, p.16). Para o autor, as 

representações pressupõem classificações e divisões que orientam a apreensão do mundo 

social como categorias de assimilação do real (CHARTIER, 1990, p.17). O autor enumera as 

diversas operações abarcadas pela ideia de representação: 

 
Primeiramente, as operações de recorte e de classificação que produzem as 
configurações múltiplas graças às quais a realidade é percebida, construída, 
representada; em seguida, os signos que visam a fazer reconhecer uma 
identidade social, a exibir uma identidade própria de estar no mundo, a 
significar simbologicamente um estatuto, uma ordem, um poder; enfim, as 
formas institucionalizadas através das quais “representantes” encarnam de 
modo visível, “representificam”, a coerência de uma dada comunidade, a 
força de uma identidade, ou a permanência de um poder (CHARTIER, 2002, 
p.169). 

 
Marcado por um forte componente narrativo, o discurso evangelizador vieirense não 

apenas revela visões de mundo, como deixa entrever importantes informações sobre os 

cenários da ação pastoral, sobre o imaginário e sobre as estruturas de poder que 

caracterizaram o espaço/tempo de ação do inaciano. Observa Genette (1976, p. 262): 

Toda narrativa comporta, com efeito, embora intimamente misturados e em 
proporções muito variáveis, de um lado representações de ações e de 
acontecimentos, que constituem propriamente dita, e de outro lado 
representações de objetos e personagens, que são o fato daquilo que se 
denomina hoje a descrição. 

 
Para a análise das práticas discursivas de Vieira e do uso delas, enquanto técnicas de 

exercício do poder pastoral, foram tomados como fontes um dos nove sermões dedicados a 

Santo António2, este pregado por Vieira em São Luís do Maranhão, três dias antes de 

embarcar,  ocultamente, para o Reino, em  1654 e O  Sermão da Sexagésima,  pregado   na 
 
 

 

2 Os nove sermões dedicados a Santo António têm como títulos o nome do próprio Santo e, nas 
diversas edições dos Sermões, estão dispostos, normalmente, em um único volume e, em alguns 
casos, na ordem cronológica de pregação. Como nem todos os sermões de Vieira  dedicados  a Santo 
António tinham referências de data e local de pregação, a disposição obedece, muitas vezes, à 
preferência do organizador ou editor. 
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Capela Real no ano de 1655; e a História do  Futuro, que  começou  a  ser  composta em 1649 

e foi interrompida, inacabada, em 1655.3 analisaremos a História do Futuro de modo a 

elucidar  as formulações de Vieira sobre a Razão de Estado. 

Exemplo da tentativa de reforço de uma determinada marca evangelizadora O 

Sermões, que fizeram a fama de Vieira e o projetaram como um modelo a ser seguido 

pelos missionários é uma coletânea de sermões oralmente pregados e que foram 

intencionalmente perenizados em forma escrita como tentativa de eternizar o modelo 

vieirense de prédica. Não por acaso, é possível observar que os sermões foram pensados 

como formas de composição discursiva e retórica; “passados a limpo” os sermões permitem 

entrever um determinado tipo de comportamento do sujeito enunciador, claramente 

orientado por metas e ideais para o exercício da pregação religiosa. Neles transparece o 

desejo de interferência sobre o real, de produção de um efeito discursivo capaz de contagiar 

os ouvintes e leitores.  

Chartier (1991, p. 178) alerta para a necessidade de “compreender como, nas 

sociedades do Antigo Regime, entre os séculos XVI e XVIII, a circulação multiplicada do 

escrito impresso modificou as formas de sociabilidade, autorizou novos pensamentos, 

transformou as relações com o poder”: 

 
Daí a atenção voltada para a matéria com que se opera o encontro entre “o 
mundo do texto” e o “mundo do leitor” – para retornar aos termos de Paul 
Ricoeur. Várias hipóteses orientam a pesquisa, fosse ela organizada a partir 
do estudo de uma classe particular de objetos impressos (por exemplo o 
corpus da literatura de colportage), ou a partir do exame das práticas de 
leitura, em sua diversidade, ou ainda e a partir da história de um texto 
particular, proposto a públicos diferentes em formas muito contrastadas. A 
primeira hipótese sustenta a operação de construção de sentido efetuada na 
leitura (ou na escuta) como um processo historicamente determinado cujos 
modos e modelos variam de acordo com os tempos, os lugares, as 
comunidades. A segunda considera que as significações múltiplas e móveis 
de um texto dependem das formas das quais é recebido por seus leitores (ou 
ouvintes) (CHARTIER, 1991, p. 178). 

 
O processo de enunciação do discurso pastoral, baseado em fórmulas orais, certamente 

acompanhadas de gestos e em cenários peculiares, é gerador de infinitas formas de construção 

do entendimento. Essa busca pelas construções de sentindo também é matéria na reflexão de 

Mendes acerca da manipulação do real por meio do “espelhamento”: 
 

3 Vieira deixou cerca de 200 sermões e mais de 700 cartas, além de uma série de textos avulsos, 
escritos políticos e ensaios proféticos incompletos. Entre estes está aquele ao qual o inaciano se 
dedicou até os últimos dias de sua vida e que estava destinado a compor o rol da história do futuro: a 
Clavis Prophetarum. Da História do Futuro restaram uma espécie de Prolegômeno e o Livro 
Anteprimeiro, publicado postumamente, no século XVIII, e que ganhou o título geral de 
História do Futuro. 
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Estamos num âmbito misterioso, numa espécie de sala de espelhos, onde os 
destinos se respondem como ecos ou rebrilham como reflexos. Desse 
simultaneísmo, lhe chamamos também, revertem, para a estrutura e 
andamento do sermão vieirense, conseqüências múltiplas: quando à sua 
estrutura, que não será lógica, mas analógica; quanto ao processo do 
“exemplo”, que predomina sobre dedução; e quando ao desenvolvimento 
vagaroso, que só será na aparência. [...] E quando falamos em “estética do 
espelho”, não nos referimos somente à freqüência do tema e do termo 
“espelho”, que anda também presente nas artes plásticas do Barroco; nem ao 
facto de Vieira ter um sermão inteiro às religiosas de Odivelas, a exortá-las a 
que ponham de parte os espelhos que são o “demônio mudo” da sua vaidade. 
Refiro-me a uma visão didática do universo, à tendência a tudo ver em 
analogia e “exemplo” (MENDES apud PASSOS, 2007, p. 52). 

 
Vieira escreve em um cenário de efervescência política, marcado pela “circulação de 

idéias milenaristas, sebastianistas e messiânicas” (GALLI, 2004, p. 6) e aparece como o 

principal articulador do “grande ideal político” do Quinto Império: 

 
António Vieira foi o mais importante formulador do Quinto Império no 
seiscentos. Os textos proféticos mais conhecidos do jesuíta se concentram, 
diferentemente, na ideia de uma monarquia universal cristã sob o duplo 
comando do Papa e do príncipe português, capaz de destruir o turco e reduzir 
o conjunto dos povos a “religião verdadeira” (GALLI, 2004, p. 6-7). 

 
Daí a preocupação de formar agentes pastorais que tivessem domínio do discurso e da 

oratória, especialistas em “alimentar com palavra” e atuar na construção de uma ordem 

política-religiosa: 

 
Produzindo esta articulação, o jesuíta, muitas vezes, projeta aspectos da 
espiritualidade inaciana à vida do pregador franciscano. Para Vieira, o 
expansionismo lusitano com o fim de cristianizar os povos seria modelado 
pela Companhia de Jesus. Dentro dessa perspectiva, para que o “destino 
português” se efetivasse, seria fundamental, por um lado, a aliança entre 
Monarquia portuguesa e Igreja e, por outro, a participação dos pregadores 
evangélicos, sobretudo dos inacianos, na conversão dos povos a fé católica 
(GALLI, 2004, p.7). 

 
Segundo Duby (1994), as ideologias se configuram enquanto “formações discursivas 

polêmicas”, não tendo uma relação de reflexo com o vivido, mas agem como uma espécie de 

plano de ação sobre ele. Entretanto, destaca o autor, “para que acção tenha qualquer 

possibilidade de eficácia, é preciso que não seja demasiado grande a disparidade entre a 

representação imaginária e as ‘realidades’ da vida” (DUBY,1994, p.21). 

As ideologias estão postas sempre a favor de algum tipo de poder, mas, como pondera 

Chartier, “as formas como são lidas, ouvidas, ou vistas também participam da construção de 

seu significado”. Interpretar textos pressupõe, pois, perscrutar a sua historicidade  primordial, 
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[...] a que decorre do cruzamento entre categorias de atribuição, designação e 
classificação dos discursos próprios de um tempo e de um lugar, e a sua 
materialidade, compreendida como modalidade de sua inscrição na página 
ou de sua distribuição no objeto escrito (CHARTIER, 2009, p.36). 

 

É essa, pois, a perspectiva que nos move a analisar os textos de António Vieira 

concernentes à função e aos modos de ação do pregador, pondo em destaque os enunciados 

discursivos relativos à razão de Estado e à afirmação do caráter messiânico do Estado 

Português. Serão postas em destaque as práticas e técnicas singulares recomendadas para a 

difusão da fé e para o controle social e moral da comunidade. Ao mesmo tempo, serão postos 

em relevo os indícios de comprometimento de Vieira com a causa do Quinto Império 

Português, a favor do qual deveriam militar os pregadores. 

Da História do Futuro escolhemos a edição, em base digital, organizada em dois 

volumes, que se encontra disponível no site Domínio Público, vinculado ao Governo Federal 

do Brasil. A responsabilidade editorial é do Núcleo de Educação a Distância da Universidade 

da Amazônia.4
 

Para o Sermão de Santo António, tomamos como fonte a edição apresentada no 

volume VII dos Sermões, publicado pela editora portuguesa Lello & Irmão em 1951. O 

volume é composto por nove sermões dedicados a Santo António, além de outros cinco: o 

Sermão da Santa Cruz, o Sermão de S. João Batista, o Sermão de S. Pedro, o Sermão da 

Rainha Santa Isabel e o Sermão de Ignacio. A edição teve como responsável pela revisão e 

pelo prefácio o Pe. Gonçalo Alves. 

Para a análise do Sermão da Sexagésima, optamos pela versão digital disponível no 

Domínio Público.5 O texto foi editado sob a responsabilidade do Núcleo de Pesquisas em 

Informática, Literatura e Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina, tendo por 

base o volume II dos Sermões Escolhidos, publicado pela Editora Edameris, em São Paulo, no 

ano de 1965. 

Na análise, também, fizemos uso de ferramentas associadas à Linguística de Corpus 

(LC), que é contrária à abordagem racionalista cartesiana da linguagem inaugurada pela 

“revolução” chomskyana, a Linguística de Corpus preconiza o rompimento com a ideia de 

língua, no sentido genérico ou abstrato. É preciso, pois, deixar que os textos falem e a 

construção de um sistema probabilístico vai permitir quantificar regularidades e padrões nos 

discursos analisados. Deste modo, segundo o modelo proposto por Rajagopalan (2007), os 
 
 

 

4 Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=17328. 

5 Disponível em: http://dominiopublico.gov.br/dowload/texto/bv000034.pdf. 
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dados efetivos da linguagem podem e devem ser tomados a partir de uma observação 

empírica. 

Foram consideradas como elementos fundamentais para a análise as padronizações, as 

variedades de uso da língua e os contextos sociolinguísticos e enunciativos. A padronização 

se evidencia por colocações, coligações ou estruturas que se repetem significativamente e 

existe uma estreita correlação entre os traços linguísticos e os contextos situacionais de uso da 

linguagem. A extração e organização das informações do corpus foram realizadas mediante o 

uso de ferramentas computacionais: programas de contagem de palavras; concordanciadores 

(programas que permitem a busca de palavras específicas); e etiquetadores (programas que 

fazem análises automáticas do corpus e inserem etiquetas – códigos – de ordem 

morfossintática, sintática, semântica ou discursiva). 

O Sermão da Sexagésima, que já se encontra em base digital teve uma abordagem 

diferenciada, com base no Antconc, ferramenta da Linguística de Corpus que permite mapear 

usos e recorrências de marcas linguísticas6. Os verbos (palavras que expressam ações), as 

interjeições (indicativas de emoções, apelos, sentimentos, sensações, estados de espírito), as 

conjunções e as metáforas foram tomadas como pistas para o desvendamento dos enunciados. 

Os desvios, construções linguísticas que se afastam do esperado pelo leitor, e os paralelismos, 

formas controladas de repetição, serviram de base para a construção de representações 

gráficas que pudessem apontar para uma visão de conjunto do corpus enunciativo de Vieira e 

dos caracteres estilísticos que lhe são próprios. 

O texto da dissertação está estruturado em quatro seções, além de uma introdução e 

uma conclusão. A primeira seção busca inventariar o conjunto de fenômenos 

socioeconômicos, políticos, culturais e religiosos que, desde o século XVI, se constituíram em 

base para o desenvolvimento do pensamento humanista e da racionalidade jesuítica. A 

segunda seção está dedicada à apresentação das informações essenciais relativos à biografia 

de António Vieira, com destaque para os dados sobre a sua educação religiosa e sua 

preparação retórica no seio da Companhia de Jesus.  A terceira seção destina-se a apresentar 

um conjunto de reflexões sobre a presença do pensamento agostiniano e tomista nas 

elaborações vieirenses destinadas a sustentar o princípio da razão de Estado, conforme 

exposto na História do Futuro. Na última seção serão analisadas as imagens e discursos de 

Vieira sobre o pregador, destacando a importância atribuída pelo autor a esse personagem no 

processo de consolidação do Quinto Império. Nos dois sermões analisados neste capitulo, 
 
 

 

6 Software disponíve l em: http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html. 
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Vieira esforça-se na apresentação de um formato de prédica, bem como, numa elaboração de 

um modelo hagiográfico que servisse de exemplo e que desse conta das tarefas inerentes ao 

pregador, de difusor da fé cristã católica, mas que, ao mesmo tempo, fosse capaz de fortalecer 

a identificação nacional e nacionalista favorável ao projeto profético do Quinto Império 

Português. 

Segundo Certeau, a hagiografia busca estimular a imitação da figura santa, tomada 

como exemplo nos embates pela salvação da alma. Mais do que um relato da vida angélica, a 

hagiografia tem como meta efetivar e difundir os princípios da moral cristã, que busca a 

universalidade. Ao mesmo tempo, a pregação hagiográfica almeja imiscuir-se no processo de 

formação da memória da comunidade, pois o santo é sempre associado a um grupo e a um 

determinado lugar: 

 
A vida de um santo se inscreve na vida de um grupo, Igreja, ou comunidade. 
Ela supõe que o grupo já tenha uma existência. Mas representa a consciência 
que ele tem de si mesmo, associando uma imagem a um lugar. Um produtor 
(mártir, santo patrono, fundador de uma abadia, fundador de uma ordem ou 
de uma igreja, etc.) é referido a um sítio (o túmulo, a igreja, o mosteiro, etc.) 
que assim se toma uma fundação, o produto e o signo de um advento 
(CERTAU, 1892, p. 279). 

 
Esta tradição associativa colocou Vieira no centro de uma discussão com a cúria 

romana, que, séculos antes, canonizara Santo António como santo de Pádua e não de Lisboa, 

terra natal do antonino. Trata-se de um tema muito caro ao inaciano, que, na perspectiva de 

afirmação do projeto messiânico consolidado na ideia de Quinto Império, na escolha dos seus 

modelos ideais de pregador, prezou sempre por aqueles nascidos em Portugal ou que tivessem 

o reino português como cerne da nacionalidade7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Ver: VIEIRA, António. Sermão de Santo António, panegyrico e apolegético, contra o nome, que vulgarmente 
em Roma, na Igreja dos Portuguezes, se lhe dá o nome de Santo Antonino. In:  .  Sermões.  v.  VII.   Porto: 
Lello& Irmão, 1951b. p. 123-147. 
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1 O nascimento da racionalidade Jesuítica 
 
 

O processo social no conjunto é um processo de 
familiarização pelo qual os objetos e os indivíduos vêm a 
ser compreendidos e distinguidos na base de modelos ou 
encontros anteriores. A predominância do passado sobre 
o presente, da resposta sobre o estímulo, da imagem 
sobre a “realidade” tem como única razão fazer com que 
ninguém ache nada de novo sob o sol. A familiaridade 
constitui ao mesmo tempo um estado das relações no 
grupo e uma norma de julgamento de tudo o que 
acontece. 

MOSCOVICI 
 

O século XVI foi marcado por intensas transformações no Ocidente Europeu, com 

desdobramentos sobre os demais continentes. Essas transformações, de natureza econômica, 

social, política e filosófica, são fundamentais para a compreensão da conjuntura na qual se 

originou o pensamento de António Vieira, no século seguinte. A compreensão das 

formulações de Vieira pressupõe, em primeiro lugar, uma abordagem sobre o pensamento 

renascentista e sobre o protestantismo no século XVI e suas derivações no XVII. 

As formulações de caráter naturalista e humanista, postas em foco pelos pensadores 

associados com a ideia de Renascimento, desde o século XIII, atuaram de forma 

desintegradora sobre as relações de poder e contribuíram para aprofundar a crise, enfrentada 

pela Igreja Católica, resultante do advento de novas interpretações do texto sagrado. 

Consideradas heréticas pela ortodoxia eclesiástica, essas novas interpretações estavam a 

exigir, da hierarquia católica, ações efetivas no sentido da consolidação do seu poder sobre o 

conjunto da cristandade. Por outro lado, destacam-se, no inventário dos fenômenos inerentes 

ao século XVI, o início dos processos de colonização e exploração de terras na América, 

ocorridos na esteira das grandes navegações, e que trouxeram para a Igreja Católica a 

oportunidade de expansão, em um momento em que, no continente europeu, as fraturas 

provocadas pelos movimentos reformistas punham em cheque os seus dogmas e a sua 

autoridade. 

 

1.1   Humanismo,   Renascimento   e   Reforma   Protestante:   as   bases do  pensamento 

Vieirense 

         Na Europa, entre os séculos XV e XVII, uma luta encarniçada e violenta opõe pelo menos 

dois grupos: um que se reivindica detentor do espírito humanista e faz veicular suas ideias 
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por meio das artes, contribuiu para a criação de um ambiente desfavorável à hegemonia do 

discurso clerical; o outro nasce das próprias iniciativas da Igreja Católica, obrigada a se 

reinventar para fazer frente ao turbilhão de novidades que se impõem nesse início da Era 

Moderna. 

Conforme de Sevcenko (1985), é difícil, para não dizer improvável, precisar quando 

surge o pensamento humanista, esse “novo olhar” que entendia o Homem como principal 

agente transformador do mundo. Os estudos literários, artísticos e historiográficos 

concernentes ao tema tendem a associar o seu nascimento ao processo de desestruturação da 

sociedade feudal, na Baixa Idade Média, no século XIV. Não são incomuns as análises 

afirmativas de que as mudanças sociais (inclusas aí as transformações culturais, políticas, 

religiosas, educacionais, entre outras) dos Quinhentos são frutos da decadência do sistema 

feudal. Seriam fatores de dissolução desse sistema: a amplificação do comércio, a 

estruturação dos Estados, a regulamentação da propriedade privada e o processo de 

acumulação de capitais nas mãos de uma nova classe social: a burguesia. À reorganização 

estrutural da sociedade europeia, impulsionada pelo comércio, corresponde a elaboração de 

novas visões do mundo: “o desenvolvimento do saber e do comércio se reforçavam 

mutuamente.” (SEVCENKO, 1985, p. 12). 

A burguesia mercantil, nessa perspectiva, teve um papel fundamental no processo de 

solidificação dos territórios dos Estados e no financiamento de todo um instrumental técnico - 

cientifico e artístico: 

 
O período é de grande inventividade técnica estimulada e estimuladora do 
desenvolvimento econômico. Criam-se novas técnicas de exploração 
agrícola e mineral de fundição e metalurgia, de construção naval e 
navegação, de armamentos e de guerra. É o momento de invenções da 
imprensa e de novos tipos de papel e de tintas (SEVCENKO, 1985. p. 12). 

 
A ideia de um Renascimento, no século XIV,  está  amparada  na  assertiva  de que este 

século foi marcado pela revalorização do pensamento humanista e pelo renascer de padrões 

técnicos associados a uma suposta cultura greco-romana. Efetivamente, durante a Idade 

Média, o estudo de autores gregos e romanos jamais havia sido abandonado. Monges 

copistas, enclausurados nos mosteiros, se dedicavam à produção de cópias manuais de textos 

antigos. No entanto, a partir desse momento, no plano artístico e literário, busca-se a 

realização de um modelo de "homem ideal", do ponto de vista cívico, intelectual e físico, 

mediante a imitação dos modelos clássicos. O movimento renascentista destaca Sevcenko 

(1985. p. 15), “não  seria  a  mera repetição,  de  resto  impossível, do modo  de  vida  e  das 
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circunstâncias históricas dos gregos e romanos, mas a busca de inspiração em seus atos, suas 

crenças, suas realizações, de forma a sugerir um novo comportamento do homem europeu”. 

A literatura foi um veículo eficaz de transmissão dos ideais humanistas. Os escritores 

renascentistas que mais se destacam foram os italianos Pico Della Mirandola e Baltazar de 

Castiglione, autores de Discursos Sobre a Dignidade do Homem (1489)8 e de O Cortesão 

(1528), respectivamente; o inglês Thomas Morus, autor de Utopia (1516); e, o mais influente 

de todos, o holandês Erasmo de Roterdã, autor de O Elogio da Loucura(1509). 

Nas artes, o Renascimento implicou na rejeição do estilo gótico medieval e no 

desenvolvimento de novas inspirações e novas técnicas, decorrentes da fusão entre elementos 

de inspiração clássica com elementos religiosos e da vida quotidiana. Alguns dos principais 

vultos das artes renascentistas foram os italianos Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ângelo, 

Botticelli e Donatello; os flamengos Jerónimo Bosh, Van Eyck e Brueghel; e o espanhol El 

Greco. Em Portugal, destacaram-se Nuno Gonçalves (presumível autor dos painéis de S. 

Vicente) e Grão Vasco. 

No contexto de difusão do ideário da renascença, assiste-se ao nascimento do conceito 

de autoria, segundo Roland Barthes (2004, p.57-6). Cavalheiro acrescenta que a 

individualização do autor foi favorecida pelas ações eclesiásticas no sentido de controlar a 

difusão de novas formas de pensamento: “Nesse período, como resultado da censura, livros 

heréticos eram queimados. Para identificar e condenar os responsáveis pela transgressão, era 

preciso designá-los como autores” (CAVALHEIRO, 2004, p.68). Esse mesmo ponto de vista foi 

defendido por Foucault, ao afirmar que, a partir da Renascença, há uma mudança na relação 

entre o sujeito enunciador e os discursos, que se transformam em um tipo singular de 

propriedade – não um bem ou produto, mas um qualificante, um gesto, um ato possivelmente 

transgressor e, por isso, passível de punição. Foucault observa que a ideia de autor- 

transgressor foi retomada no final do século XVIII e início do XIX, já dentro de um sistema 

de propriedade e produção capitalista mais bem definido, quando foi definitivamente 

estabelecido um regime de propriedade dos textos e foram fixadas regras sobre direitos de 

autoria e de reprodução, de modo à melhor controlar o mundo dos discursos e conter os 

transgressores (FOUCAULT, 2006, p. 264-298). 

No século XVI, período de efervescência cultural, de tensões ideológicas e de disputa 

pelo poder, o surgimento de um “novo  comportamento”,  como  destaca  Sevcenko, atende ao 

anseio de setores da sociedade europeia ocidental  de  reinterpretar  o mundo: “ o momento 
 
 

 

8 Sobre a obra de Pico de la Mirandola, ver Pires (2009, p. 110) 
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histórico colocava em foco, sobretudo, a capacidade criativa da personalidade humana.” 

(SEVCENKO, 1985, p. 12) 

A reflexão humanista da sociedade, da cultura, das artes e das ciências implicou em 

fortes e duras críticas ao que se nomeou, então, como Idade Média, e, em contraposição à 

perspectiva teocêntrica, defendida pelos ideólogos da Igreja Católica, produziu inúmeras 

resoluções de caráter antropocêntrico: “É inútil querer procurar uma diretriz única no 

humanismo ou mesmo em todo o movimento renascentista: a diversidade é o que conta.” 

(SEVCENKO, 1985, p.23). 

Durante toda a Idade Média, calamidades climáticas e doenças letais eram uma 

constante na vida das pessoas, mas, particularmente no século XIV, um conjunto de 

fenômenos, como o recrudescimento da fome, a difusão da peste negra e a generalização da 

guerra, apontavam para a iminência do fim. O medo da morte tornou-se um sentimento 

corriqueiro e assombrava a população. As igrejas ofereciam-se como um lugar para consolo, 

mas o clero católico, afrontado pelos movimentos sociais rurais, pelas heresias, pelas novas 

formas de economia e sociedade urbana mergulhou em uma crise moral sem precedentes; a 

Igreja já não dava conta de atender as demandas reais e imediatas apresentadas pela 

população. Desde então, a busca por novos valores e novas referências levou a um processo 

de ressignificação dos textos e das práticas religiosas, que foram objeto de consideração 

(tentativas de enquadramento e perseguição) por parte da hierarquia católica. Na passagem 

do século XV para o XVI, dois pensadores exemplificam esse processo de construção de 

novas formas de pensamento, contra o qual a Igreja se põe em alerta: Erasmo de 

Roterdã (1469-1536) e Martinho Lutero (1483-1546). 

As proximidades entre o pensamento de Erasmo e o de Lutero explica a suspeita de que 

Erasmo apoiava o movimento reformista liderado pelo monge identificado como o pai da 

Reforma Protestante. Erasmo tinha sido responsável por uma tradução para o vernáculo do 

Novo Testamento, mas, apesar das reconhecidas tentativas de Lutero, jamais o holandês teria 

aceitado engrossar as fileiras das hostes protestantes. Erasmo tinha preferência por uma 

reforma interna da Igreja, menos traumática; não acreditava na ruptura como resolução para 

os males da Igreja. Sua atuação cautelosa tinha por explicação o temor de uma nova 

divisão da Igreja, como ocorrera, no século XIV, no processo que ficou conhecido como o 

Grande Cisma do Ocidente.  Quanto a Lutero, sublinha Febvre (2012, p. 154): “Lutero?    

Filho espiritual e êmulo de Erasmo – o realizador de suas veleidades reformadoras”. Como 

Erasmo, Lutero desejava a reforma da Igreja Católica, mas também, não parece crível 

que, em um primeiro momento, Lutero desejasse a criação de uma nova Igreja. 
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As perspectivas sobre o livre-arbítrio marcam o principal ponto de desacordo entre os 

dois: primeiro Erasmo, em setembro de 1524, apresenta na feira de Frankfurt, o seu De Libero 

Arbitrio. No ano seguinte, em dezembro de 1525, Lutero publicou sua resposta aos 

argumentos de Erasmo, no texto De Servo Arbítrio (FEBVRE, 2012, p. 280). 

Erasmo tinha uma visão demasiadamente otimista da natureza humana, do potencial 

criativo e realizador do homem e da sua capacidade de buscar a própria salvação. Lutero não 

coadunava com essa visão. Para ele, o homem já nascia corrompido pelo pecado original e, 

não podendo se livrar dessa herança dependia totalmente de Deus e da sua própria fé para a 

salvação. A divergência está no caráter ou na essência do homem. Derivavam dessa forma de 

pensamento o acento sobre a responsabilidade individual e o desprezo pela ação de 

mediadores, o que desqualificava o aparato construído pela Igreja Católica para sustentar o 

comércio da salvação: 

 
A venda de indulgências era um escândalo que vinha de longe, já 
denunciado por Chaucer, devendo sua base teológica à bula Unigentas, de 
1343. Esse diploma dizia que os méritos que Cristo exibira ao sacrificar-se  
eram maiores do que o necessário para redimir toda a raça humana. Por 
isso, proclamava, a Igreja tinha poder de conceder esses méritos adicionais 
vendendo indulgências (isto é, remissões de penitência) a quem confessasse 
haver pecado. A doutrina recebeu uma perigosa extensão de Sisto IV, 
afirmando, em 1476, que as almas do purgatório também poderiam ser 
socorridas ao se adquirir uma indulgência em seu favor (SKINNER, 1996, p. 
294). 

 
 Erasmo nasceu em 1469, em Roterdã, na Holanda. Era filho da união conturbada e 

ilegítima de Geraldo Elia e Margarida Zerembergen. Aos 11 anos, o pequeno Geraldo (nome 

primitivo, herdado do pai) já lia clássicos como Horácio e Terêncio. Após ficar órfão, foi 

internado no convento de Stein por seu tutor. Com 20 anos escreveu O desprezo do mundo e, 

logo em seguida, publicou O bem da paz. Estas duas publicações lhe garantiram notoriedade 

quase que imediata, abrindo-lhe vários círculos de amizades e admiração. Mudou-se para 

Cambrai, onde tornou-se protegido do bispo da cidade. Lá permaneceu até os 26 anos, quando 

partiu para Paris e hospedou-se entre os frades do Colégio de Montegu. Por não suportar o 

regime de austeridade, buscou sustentar-se ministrando aulas e organizando compêndios de 

provérbios latinos. Depois, retornou para a Holanda e passou a contar com a proteção e o 

apoio da Marquesa de Nassau, que financiou suas viagens. Em1499, foi à Inglaterra pela 

primeira vez, a convite do Lord Montjoye, e lá fez amizade com intelectuais como Thomas 

Morus antes de partir para Itália para doutorar-se na Universidade de  Bolonha. 
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Embora fosse clérigo de formação, o holandês Erasmo de Roterdã tornou-se conhecido 

por opor ao domínio da Igreja sobre a cultura, a educação e a ciência. Sua coragem e ousadia 

inspiraram vários intelectuais no alvorecer da Idade Moderna (Erasmo de Roterdã, 2002, p. 4- 

6). Convites de nobres e atividades acadêmicas levaram Erasmo a viajar pela Europa até o 

fim da vida. Em uma de suas estadas na Inglaterra, em casa de seu amigo Thomas Morus 

(1509), Erasmo escreveu O Elogio da Loucura, no qual, de forma cômica, expõe suas críticas 

à Igreja e à sociedade quinhentista: 

 
Quando o riso diz respeito ao sagrado, a conflagração é terrível, porque o 
sagrado é o sério por excelência, é intocável. Fazê-lo objeto de escárnio é 
sacrilégio e blasfêmia, é atacar o próprio fundamento da existência. [...] Eis o 
que torna Erasmo insuportável aos olhos dos fanáticos de todos os lados: ele 
introduz a brincadeira na religião (MINOIS, 2003. p. 295). 

 
Erasmo de Roterdã dá voz a um narrador louco – um marginal, ingênuo digno de 

pouca fé e credibilidade – para denunciar as estruturas corruptas e falidas da Igreja. Erasmo, 

entretanto, acreditava que a loucura era a maior expressão da liberdade humana, um dos 

principais ideais humanistas do Renascimento. “O autor, assim, legitima a loucura, dotando-a 

de elevado potencial crítico, apta a reconhecer a nova era que se anunciava” (LIEBEL, 2006, 

p.75). Comparando a visão da loucura de Roterdã com a do seu contemporâneo, Brant, 

George  Minois ressalta: 

 
Brant é o riso amargo da Idade Média que termina, que constata o naufrágio 
dos valores; Erasmo é o riso alegre da Renascença, que mostra a loucura do 
mundo antigo para favorecer a eclosão de um mundo novo, sensato. Riso 
desiludido de um lado, otimista de outro: entre essas duas gargalhadas, de 
acentos tão diferentes, passa-se da Idade Média à época moderna (MINOIS, 
2003, p. 263). 

 
Acusado de inspirar Martinho Lutero a se rebelar contra a Igreja, Erasmo se viu 

obrigado a entrar em polêmica pública com o religioso alemão. O episódio se desdobrou em 

várias disputas teológicas até sua morte, em 1536, em Basiléia, na Suíça. Efetivamente, 

Erasmo de Roterdã guardava o desejo de reforma da Igreja. O Manual do Soldado Cristão 

(1504), O Elogio da Loucura (1509) e o De Libero Arbítrio (1524) expressavam críticas em 

relação à Igreja e à sociedade do seu tempo e foram cruciais para a construção de um clima de 

descontentamento, embora expressassem os receios do autor pelo tumulto e de uma ruptura 

violenta. 

Deste modo, mesmo não apoiando a formação de movimentos reformistas 

emancipados, Roterdã deu um inconteste contributo para o sucesso dos movimentos 

protestantes, principalmente daqueles que tiveram sucesso na França, nos Países Baixos e nos 
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principados alemães. À divulgação dos seus escritos, veio somar-se a publicação, em 

1516, da sua tradução do Novo Testamento, a tradução para o latim foi elaborada com base em 

manuscritos originais e em língua grega e de maneira independente da Vulgata9 (FEBVRE, 

2012, p. 149). 

Martinho Lutero, diferentemente de Erasmo de Roterdã, trilhou um caminho que o 

levou à excomunhão da Igreja Católica. Várias ideias defendidas por Lutero chocavam-se 

frontalmente com elementos doutrinários do catolicismo. Por exemplo, sua teoria do 

sacerdócio universal, baseada na Primeira Epístola de São Pedro, sustentava que todos os 

homens poderiam ser sacerdotes. Outro motivo que impedia a conciliação do monge alemão 

com a Igreja era sua forte oposição à venda de indulgências. 

Martinho Lutero nasceu em Eisleben, na Alemanha, em 1483. Filho do casal católico 

Hans, um mineiro, e de Margarida Lutero, uma camponesa, nasceu no dia dez de novembro, 

dia de São Martinho, santo que lhe daria o nome. A devoção religiosa dos pais é sempre 

observada nas biografias de Lutero, bem como o ambiente familiar de grande disciplina e de 

preocupação extremada com a educação no qual foi criado. 

Com pouco mais de quatro anos, Martinho foi matriculado em uma escola primária da 

cidade de Mansfeld. Na escola tinha acesso à educação secular e aos princípios da filosofia 

moral da Igreja Católica. Aos quatorze anos, em 1497, já falava fluentemente latim. Neste 

ano, transferiu-se para Magdeburgo, onde frequentou o ginásio no melhor colégio da cidade. 

O colégio era gratuito, mas os alunos precisavam cuidar de seu próprio sustento. Para 

alimentarem-se, os estudantes deveriam mendigar, de modo a mostrar humildade e confrontar 

a ganância dos ricos. Lutero optou por cantar diante das casas dos ricos para receber doações, 

mas após um ano Magdeburgo, abandonou os estudos por algum tempo. Em 1498, 

matriculou- se no Colégio de Eisenach, cidade onde residiam muitos parentes de sua mãe. 

Porém, estes não o ajudaram e Lutero novamente passou a cantar e orar diante das casas para 

receber donativos. Nesse período, faz uma série de amizades que facilitaram a sua entrada na 

Universidade de Erfur. Em 1505, recebeu grau de Mestre em Artes da Universidade de Erfurt. 

No mesmo ano, começou a estudar Direito. 

Pouco tempo após iniciar seus estudos de Direito, Lutero resolveu tornar-se monge e 

entrou para o Mosteiro Agostiniano de Erfurt. A sua ordenação foi em 1507. Em seguida, 

deixou o mosteiro para ensinar filosofia moral na Universidade de Wittenberg. Continuando 

seus estudos, Lutero  obteve  o  título  de  Doutor em Teologia e, entre 1513  e  1518, ensinou 
 

 

9 A Vulgata é a tradução para o latim da Bíblia, composta entre fins do século IV e início do século 
V, por São Jerónimo, a pedido do bispo Damasio. 



27 
 

 
 
 

ensinou Teologia Bíblica na Universidade de Wittenberg, época em que começa a fazer fama. 

Lutero alçou voz contra diversos dogmas do catolicismo romano, contestando, 

sobretudo, a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido no comércio das 

indulgências: 

Para o reformador, a crença na eficácia das indulgências não passava da mais 
perversa entre as perversões de uma doutrina mais ampla que ele, na 
qualidade de teólogo, viera a considerar inteiramente falsa: a doutrina de que 
está em mãos da Igreja capacitar um pecador a alcançar a salvação, por meio 
de sua autoridade e sacramentos (SKINNER, 1996, p. 294). 

 
O episódio de afixação, por Lutero, das suas 95 teses, na porta da Igreja do Castelo de 

Wittenberg, em 1517, foi motivada pelo conflito aberto contra o  vendedor de indulgências 

Johann Tetzel. Lutero foi instado a retratar-se, a pedido do Papa Leão X em 1520 e do 

Imperador Carlos V, na Dieta de Worms, em 1521. Sua recusa lhe valeu a excomunhão da 

Igreja Romana e a condenação pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico. 

Lutero propunha baseado em sua interpretação das Sagradas Escrituras, especialmente 

da Epístola de Paulo aos Romanos, que a salvação não poderia ser alcançada pelas boas obras 

ou por quaisquer méritos humanos, mas tão somente pela fé em Cristo Jesus, único salvador 

dos homens, sendo gratuitamente oferecida por Deus aos homens. Enfim, ao sustentar que 

apenas as Escrituras seriam fonte confiável de conhecimento da verdade revelada por Deus, 

Lutero desafiou a infalibilidade papal. 

O surgimento do Protestantismo, no século XVI, tem por base o surgimento de novas 

formas de pensamento, novas visões de mundo, novas imagens e discursos sobre a sociedade 

e sobre a Igreja que ganharam expressão nos escritos de homens como Erasmo de Roterdã. 

Entretanto, mais que um reflexo das ideias humanistas, o movimento reformador protestante, 

é uma difração, pois ele vai além, rompe com padrão positivo do ideal humanista e resulta em 

um humanismo “desconfiado”, no qual o homem é visto como o único responsável por sua 

salvação, um ser capaz e dotado de escolha, mas que por sua natureza pecaminosa é 

naturalmente inclinado para o erro. 

Entre as diversas fórmulas inovadoras de interpretação e intervenção sobre a 

sociedade, consignadas aos conceitos de Renascimento e Reforma Protestante, resultaram, por 

outro lado, formulações de cunho político e religioso que sacudiram as estruturas da Igreja e 

provocaram a sua reação. É somente nessa perspectiva que podemos apreender o humanismo 

renascentista e do protestantismo como base para a consolidação de novas estruturas de 

pensamento, concordantes ou divergentes, que são chaves para o fenômeno de reação católica 

nos século XVI e XVII. 
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Everaldo Gonzalez chama Vieira de: “humanista singular de nosso período colonial” 

(2003, p.01); essa classificação reflete a formação ampla  recebida  por  Vieira  nas hostes da 

Companhia de Jesus que desde o episódio de disputa com os  dominicanos  pela cátedra 

de teologia da Universidade de Paris, contenda perdida, acabou por assumir as disciplinas de 

humanidades, promovendo uma moralização do mundo clássico a exemplo das obras de 

Sênica e Cícero, principalmente deste ultimo, que influenciaram sobremaneira a 

composição da Ratio Studiorum. Outro fato importante, é que em Portugal a Companhia de 

Jesus assumiu o monopólio sobre a Universidade, enquanto que os Dominicanos ficaram com 

a prerrogativa da Inquisição. Essa universalidade se refletiu não só como uma rica educação, 

com acesso aos principais pensamentos humanistas para Vieira, mas fizeram com que o 

jesuíta se envolvesse e tratasse de uma série de questões com zelo e competência  singular: 

 

Em 1623 ingressaria no Colégio dos Jesuítas e permaneceria vinculado a 
essa Ordem até 1663. É nesse ambiente espiritual que desenvolveria sua 
vocação religiosa e iniciaria sua formação humanista a luz das obras de 
Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Francisco Suarez e outros pensadores 
cujas obras possuíam um primado ético-jurídico. Daí adviria também o seu 
jusnaturalismo cristão, presente em seus Sermões e que fundamentaria suas 
teses jurídico-políticas na defesa dos índios, escravos e cristãos novos 
(GONZALEZ, 2003, p.01). 

 
 
 
1.2 Barroco e Contrarreforma 
 
 

O Luteranismo, no Sacro Império Germânico, o Calvinismo, na França e nos Países 

Baixos, e o Anglicanismo, na Inglaterra, constituíam-se em ameaças ao poder da Igreja 

Apostólica Romana. Complementarmente, a invenção e ampla utilização da imprensa de tipos 

de Gutenberg, por volta de 1439, exigiram da organização eclesiástica a adoção de novas 

estratégias de controle sobre a produção e consumo e o esforço de análise e julgamento sobre 

todo e qualquer gênero de textos escritos. 

 A resposta mais efetiva data do ano de 1542, no Pontificado de Paulo III, como um 

conjunto de ações atribuídas ao Santo ofício da Inquisição, instância criada no século XII com a 

incumbência de regenerar hereges e punir intransigentes, e que, agora, volta-se para o 

controle das cisões provocadas pelo protestantismo10. Complementarmente, a Igreja empenhou-

se no estabelecimento de alianças político/militares com os reinos europeus, de modo a garantir 

 
 

 

10 Sobre as diversas fases da Inquisição, ver Lopes (1993) e Novinski (1997). 
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a eficácia de suas ações a partir dos territórios que ainda se encontravam sob o domínio 

católico. 

Enfim, iniciativas são tomadas no sentido da reestruturação da Igreja. Essas iniciativas 

foram consolidadas nas deliberações do Conselho Tridentino, reunido entre os anos de 1545 a 

1563, por convocação do Papa Paulo III. Esse esforço de reação teve como um de seus 

desdobramentos mais importantes o fortalecimento da Companhia de Jesus que se tornou 

protagonista, assim como a Ordem Dominicana, na defesa dos interesses da Igreja; e, até certo 

ponto, com uma atuação muito mais ampla, uma vez, que os dominicanos não tiveram atuação 

fora da Europa no período, enquanto que os jesuítas espalharam-se em missões 

evangelizadoras pelo mundo. As Reformas Tridentinas, respostas contrarreformista aos 

movimentos de ruptura protestante, definem o arcabouço ideológico que serviu de guia ao 

processo de formação e à atuação dos integrantes da Ordem Jesuítica na defesa da fé e da 

Igreja, inclusive da ação pastoral e política do Pe. António Viera, nos Setecentos. 

O Concílio de Trento enfatizou a linha tênue que separava ortodoxia de heresia, 

reconheceu a existência do fenômeno do protestantismo e, entre os caminhos adotados para o 

reavivamento da fé católica, apostou no impulso à arte imagética. Para Arnold Hauser (1954), 

o Barroco é robustecido pela necessidade de enfrentamento ao pensamento heterodoxo 

renascentista: 
 

Já não havia que ter medo de más interpretações da ortodoxia, a ordem do 
dia era agora dar mais brilho à soturnidade do Catolicismo militante, fazer 
apelo aos sentidos, na propagação da fé, tornar as formas do serviço divino 
mais agradáveis, e fazer com que a Igreja fosse o centro resplandecente e 
atrativo de toda a comunidade. E foi a estas tarefas que o barroco se 
mostrou, de início, capaz de prestar justiça (HAUSER, 1954. p. 500). 
 

 
O Barroco foi inicialmente apreendido como um movimento artístico antagônico ao 

Renascentismo. Entretanto, a segunda metade do século dezesseis não foi de negação 

completa dos referenciais clássicos. Muitas imagens de inspiração barroca, em suas feições 

ansiosas e dinâmicas, refletem, justamente, uma aguda consciência da perda e ausência da 

harmonia. 

Além disso, compreendido estética e estilo como um conjunto de práticas que rejeitam 

qualquer tipo de periodização intermitente, o Barroco não pode ser reduzido às 

explicações clássicas que o situam simplesmente em oposição à Renascença. 

 No embate com a arte renascentista o Barroco sobrepuja a rigidez matemática e a 

linearidade, elementos típicos do primeiro movimento, por uma liberdade criativa sem igual.
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O jogo de luz e sombra insinua profundidade aos contornos clássicos e uma profusão de 

cores, volumes e formas resultam em um exagero incomum. Mas, fundamentalmente, o 

barroco deve ser visto como uma arte de cunho devocional, de entendimento fácil e 

pedagógico, sem, no entanto, perder o requinte palaciano e  aristocrático. 

Especialmente a escultura barroca teve importância na reafirmação da sacralidade dos 

santos, ponto fulcral dos debates que envolviam reformadores e contrarreformistas. As 

imagens ganharam contornos mais realistas. Anjos e santos, afastados do princípio da 

perfeição métrica, ganham sentimento e se tornam mais próximos dos homens comuns. 

Complementarmente, com o intuito de convencer, converter, fidelizar, o culto católico ganha 

em teatralidade. O discurso teológico reveste-se de um tom artístico, dramático-teatral. 

Também, do ponto de vista arquitetônico, os modelos de pensamento barroco ganham 

expressão. Parâmetros sólidos e imponentes passam a pautar a construção de prédios 

religiosos (e, até mesmo, a construção civil e militar). Destaca Machado (1969, p. 90): “A 

grande cúpula domina toda a igreja, é a expressão da submissão do material e terrestre ao 

imaterial, absoluto, divino”. Contrária ao racionalismo matemático próprio da renascença, a 

expressão do barroco avança nos campos: arquitetônico, escultórico e pictórico. Para Ávila, o 

Barroco deve ser compreendido com um espírito de época: 

 
Os primeiros estudiosos do barroco limitavam sua atenção à criação plástica, 
a um fenômeno formal que eles distinguiam senão como categoria própria 
das artes visuais: arquitetura, da pintura, da escultura. Essa posição evoluiria, 
no entanto, para uma visão global do mesmo fenômeno, que outros 
estudiosos passariam a identificar também na literatura, no teatro, na música 
e mesmo em toda a vida social do período, tornando possível falar-se do 
caráter de uma idade barroca, de uma concepção barroca do mundo, de uma 
ideologia religiosa do barroco (1980. p. 6). 

 
Nesta mesma perspectiva, com base nos registros do Dicionário da Academia 

Francesa, de 1718, reeditado em 1762 e 1788, Sena alerta para a necessidade de abordagem 

histórica de uma série de práticas enquadradas na ideia de barroco. De fato, até o fim do 

século XVIII, o uso da expressão barroco, apreendida hoje como uma escola estética e 

estilística, era quase sempre uma definição pouco específica e estava longe de  definir uma 

corrente artística. O termo foi usado como qualificativo para valorar negativamente certos 

objetos ou práticas: 

 
 Mais precisamente em 1797, o termo passou a constar nos dicionários de 
belas-artes. O sentido não poderia ser outro que não fosse néscio, grosseiro, 
bizarro, de gosto duvidoso. Esses adjetivos caberiam principalmente às 
produções arquitetônicas, musicais, literárias e iconográficas do século XVII 
e parte do XVIII (SENA, 2002, p. 2). 
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Os produtos culturais assimilados à ideia de barroco só foram “reabilitados” no século 

XIX a partir da análise de Heinrich Wölffin. Em texto publicado em 1888, sob o título 

Renaisssence und Barock, o autor identifica o Barroco como um movimento artístico, com 

identidade e valores próprios, e não mais como um período de degeneração. O texto, que 

analisava comparativamente a produção arquitetônica e pictórica da renascença com a 

barroca, acabou construindo e servindo de base para novas construções e análises (em outras 

áreas da arte), permitindo as qualificações do modelo. Mas, o Barroco passa a ser visto como 

uma escola, com estética peculiar e contraposta às características fundamentais do 

renascimento. 

Sem minimizar a importância do ornamento, é preciso, no entanto, ver o barroco à luz 

da contratura sociocultural por ele engendrada. O ornamento é a representação concreta do 

pensamento do período. Por ele se almejava galgar a glória artística, mas a sua concepção e 

execução devem ser pensadas, também, como prática social, destinada a intervir nos destinos 

do homem, temeroso dos suplícios da danação eterna. As representações comuns ao Antigo 

Regime, diz Chartier (1991, p. 186), “são uma máquina de fabricar respeito e submissão, num 

instrumento que produz uma exigência interiorizada, necessária exatamente onde faltar o 

possível recurso da força bruta”. 

Tomando por base as ideias de Arnald Hauser, sobre a amplitude galgada pelo 

Barroco, no romper da Modernidade, Machado assim define o barroco: 

 
Um fenômeno artístico tão amplo que, identificando-se e ao mesmo tempo 
traduzindo o espírito de uma época, foi capaz de atender às solicitações de 
diferentes grupos locais, estruturas econômicas, formulações jurídico- 
políticas e até ideologias éticas e religiosas (MACHADO, 1969. p. 59). 

 
 Enfim, analisar o barroco apenas como um fenômeno estético, subscrito ao prisma de 

sua extensão artística, seria um prejuízo em face de toda a amplitude de ação do movimento, 

principalmente, a partir da segunda metade do século XVI e durante todo o século XVII. Do 

mesmo modo, o Renascimento e o Barroco não devem ser apreendidos como escolas artísticas 

diametralmente opostas, circunscritas a determinadas estéticas, nem movimentos históricos 

estanques, delimitados no tempo e espaço por acontecimentos. Estes rótulos compreendem 

uma infinidade de práticas que hora se aproximam, ora se afastam. Esta perspectiva permite 

melhor entender permanências, continuidades e proximidades no tocante à estética, estilos e 

discursos entre dois movimentos próximos do ponto de vista histórico-geográfico. 

Fundamentalmente, ambos assentam suas bases filosóficas no racionalismo humanista. É este 

o esteio fundamentador das duas correntes de pensamento e de fazer artístico. 
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A desagregação da unidade cristã somou para que a Igreja atentasse para os conflitos 

morais até então ignorados, fez com que ela procurasse e promovesse estratégias para, ao 

mesmo tempo, renovar-se e impor-se ante a onda de sucessivas contestações. O caminho mais 

apropriado a essa renovação seria o da arte, com sua linguagem ao mesmo tempo subjetiva e 

universal, por meio da qual seria possível seria possível cerrar fileiras em oposição à visão de 

fundo iconoclasta acentuada pelo protestantismo Luterano e  Calvinista. 

As práticas do barroco consolidaram-se, no início do período moderno, na esteira 

comum dos fenômenos que conduziram à expansão marítima e favoreceram a expansão 

mercantilista, tendo à frente os estados monárquicos de Portugal e Espanha. 

O barroco não é apenas uma resposta da Igreja de Roma, mas, também, das 

monarquias europeias, que viam no rápido avanço dos ideais protestantes uma real 

possibilidade de destruição da organização religiosa que ratificava os seus poderes, da 

estrutura social sobre o qual estavam elas assentadas e do conjunto de ideias que sustentava a 

teoria do direito divino de governança dos reis, fundamentada pela Igreja de Roma. Anderson 

situa no século XVI o início do processo de concentração do poder na mão dos monarcas, “no 

sentido de um despotismo sem entraves”: 

 
Apenas na segunda metade do século, os primeiros teóricos do absolutismo 
começaram a difundir as concepções do direito divino que elevavam o poder 
real a uma altura decisivamente acima da fidelidade limitada e recíproca da 
suserania real medieva. Bodin foi o primeiro e o mais rigoroso deles. Mas o 
século XVI encerrou-se, nos principais países, sem que a forma acabada do 
absolutismo existisse em qualquer deles: mesmo na Espanha, Filipe II foi 
impotente para enviar tropas através da fronteira de Aragão, sem a permissão 
de seus senhores locais (ANDERSON, 1995, p. 48-49). 

 
Embora reconheça uma maior presença do monarca nas questões do Estado, 

justificada por todo um arcabouço ideológico, Anderson usa com reservas o termo 

“absolutismo”: 

 
Todas elas [as monarquias] eram limitadas, mesmo no máximo de suas 
prerrogativas, pelo complexo de concepções denominado direito "divino" ou 
"natural".    A teoria da soberania de  Bodin,  que  dominou  o pensamento 
político europeu por um século, corporifica eloqüentemente essas 
contradições do absolutismo. Nesse sentido, Bodin foi o primeiro pensador a 
romper sistemática e resolutamente com a concepção medieval da autoridade 
como o exercício da justiça tradicional e a formular a moderna idéia do 
poder político como a capacidade soberana de criar novas leis e de impor 
incontestável obediência a elas. "A marca principal da majestade soberana e 
do poder absoluto é, essencialmente, o direito de impor leis aos súditos sem 
o consentimento deles. [...] Existe na verdade uma distinção entre justiça e a 
lei, pois uma implica a eqüidade, enquanto a outra implica o mando. 
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A lei não é senão o mando do soberano no exercício de seu poder." 
Todavia, ao mesmo tempo que enunciava esses axiomas revolucionários, 
Bodin sustentava, simultaneamente, as mais conservadoras máximas 
feudais, limitativas dos direitos fiscais e econômicos básicos dos 
governantes sobre seus súditos (ANDERSON, 1995, p.49). 

 
 

A principal teoria de organização social do Antigo Regime foi formulada no início do 

século XVII, por Charles Loyseau. Tais formulações foram expressas e difundidas a partir do 

Tratado das Ordens e Simples Dignidades. 

Servindo-se de um breve trecho do texto de Loyseau, Georges Duby explica o modelo 

de divisão social proposto pelo autor e a amplitude alcançada por suas ideias no transcurso da 

Modernidade: 

 
“Uns dedicam-se particularmente ao serviço de Deus; outros garantem pelas 
armas a defesa do Estado; outros ainda a alimentá-lo e a mantê-lo pelos 
exercícios da paz. São estas as três ordens ou estados gerais da França: o 
Clero, a Nobreza e o Terceiro Estado”. Esta é uma das afirmações com 
que abre o Tratado das Ordens e Simples Dignidades que Charles Loyseau, 
parisiense, publicou em 1610 e que, ao ser conhecido, logo foi considerado 
muito útil, sendo sucessivamente editado durante o século XVII. Por estas 
palavras se definia a ordem social – quer dizer a ordem política –, o mesmo 
é dizer a ordem simplesmente. Três “estados”, três categorias estabelecidas, 
estáveis, três divisões hierarquizadas. Semelhante à escola, semelhante à 
sociedade-modelo onde a criança aprende a estar sentada, sossegada, a 
manter-se no seu lugar, a obedecer, a classificar-se. A classe: os grandes, os 
médios, os pequenos: o primeiro, o segundo e o terceiro estados. Ou, se 
preferirmos, as três “ordens” – esta é visivelmente a palavra preferida por 
Loyseau. A classe mais elevada voltada para o céu, as duas outras viradas 
para a terra, mas todas elas empenhadas em manter o Estado (desta vez com 
maiúscula), procurando a ordem média a segurança, a inferior alimentando 
as restantes. Três funções pois, complementares. Solidariedade triangular. 
Triângulo: uma base, um vértice e, sobretudo, essa ternaridade que, 
misteriosamente, procura o sentido do equilíbrio (DUBY, 1994, p.7). 
 

 
Em consonância com essa forma de pensamento, nos Estados católicos, o Barroco 

assumiu um caráter doutrinário e contrarreformista, defensor da ordem social do antigo- 

regime e da nobreza, transformada em uma aristocracia fidalga e dependente do Estado (do 

rei), que a sustentava. Já nos centros protestantes, assim como o próprio movimento 

reformista, o Barroco assumiu feições de contestação da  ordem  vigente.  A pintura, que 

constituiu a principal forma artística do barroquismo protestante “tenta não só tornar visíveis 

as coisas espirituais, mas também dar às coisas visíveis um ar de espiritualidade” (HAUSER, 

1954. p. 606). Cenas do cotidiano são retratadas com impressionante realismo, os burgueses 

sempre representados com ar austero no jogo de luz e sombra. 
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Nesta perspectiva, o barroco protestante era uma forma de representação artística da 

burguesia, aquele grupo avesso à pompa palaciana, que rechaçava os exageros místicos e 

religiosos, preferindo as representações mais sensíveis e mais próximas do real. Seus maiores 

expoentes são Rembrant e Vermeer, ambos financiados por membros da burguesia holandesa 

do século XVII, no período que ficou conhecido como a Idade de Ouro Holandesa. 

 

1.3 O Barroco na Colônia Portuguesa do Brasil 
 
 

As práticas sociais próprias ao Barroco foram trasladadas para as Américas durante os 

processos de colonização portuguesa e espanhola. Nas colônias, como na metrópole, as 

formas de expressão artística que o designavam tinham por função impor e ratificar códigos 

comportamentais postos em evidência no contexto de elaboração das teorias sociais e políticas 

que fundamentavam o Estado Absolutista. No entanto, nas Américas, as formas do barroco 

ganharam características próprias e mais adequadas ao contexto sociocultural que se 

desenhava no ambiente colonial. As estratégias de cunho religioso e educacional gestadas no 

centro do Estado português ganharam os primeiros contornos com a implantação de missões 

jesuíticas, logo nos primeiros séculos de colonização. 

Jesuítas de renome, como o Padre António Vieira, estariam entre os pensadores 

portugueses que, na colônia, fizeram repercutir ecos do “Barroco europeu”, no Brasil, durante 

os séculos XVII e XVIII. Na opinião de Alfredo Bosi Vieira está  situado  entre  os principais 

autores que deram conformação ao que ele chama de Barroco Brasileiro, a exemplo de 

Gregório de Matos, Bento Teixeira, Botelho de Oliveira, Nunes Marques, Padre Antonil. 

Num segundo momento, Bosi chama a atenção para outro grupo que  inauguraria  um barroco 

com marcas mais bem definidas da influência colonial: 

 
Na segunda metade do século XVIII, o ciclo do ouro já daria um substrato 
material à arquitetura, à escritura, e à vida musical, de sorte que parece lícito 
falar de um “Barroco Brasileiro” e, até mesmo, “mineiro”, cujos exemplos 
mais significativos foram alguns trabalhos de Aleijadinho, de Manoel da 
Costa Ataíde e composições sacras de Lobo de Mesquita, Marcos Coelho e 
outros ainda mal identificados (BOSI, 1992, p. 34). 
 

Já Afrânio Coutinho (1994) defendia como princípio a autonomia da Literatura 

Brasileira (e do Barroco brasileiro) em relação à produção literária portuguesa: 

Entreguei-me à representação da Literatura Brasileira Colonial à luz do 
conceito de barroco, valorizando sobretudo as figuras do padre António 
Vieira,  Gregório  de  Matos,  Anchieta,  o fundador  da Literatura Brasileira, 
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Nuno Marques Pereira, e outras figuras. Assim, a literatura Brasileira passou 
a ser considerada como brasileira desde o início, e não simples dependência 
portuguesa (COUTINHO, 1994, p. 9-10). 

 
A perspectiva apresentada por Coutinho está em consonância com as proposições de 

Haroldo de Campos (1989), que entendia que o barroco no Brasil não se circunscrevia a um 

estilo artístico e literário dos seiscentos. Para o autor, o processo de formação sociocultural do 

Brasil teria impingido marcas singulares nas letras e nas artes, na cultura e na vida social da 

colônia. 

José Aderaldo Castello alerta, entretanto, para a necessidade de se observar a época do 

barroco no Brasil sempre em correlação com a produção literária portuguesa, principalmente 

entre o interstício de 1601-1714: 

 
Sempre em correspondência com a literatura portuguesa, levando em conta a 
freqüência dos estilos literários e o processo de nossa formação histórica, a 
época barroca das manifestações literárias no Brasil-Colônia tem  como 
ponto de referência inicial a publicação do poemeto Prosopopéia, em 1601. 
Estende-se até o momento em que Cláudio Manuel da Costa,  com suas 
Obras Poéticas, editadas em 1768, atesta a transição do estilo barroco para o 
estilo arcádico, particularmente no domínio da poesia [...] A figura de 
Anchieta então se define, histórica e literariamente, e se reinsistimos em 
Bento Teixeira é porque ele já reflete o complexo de condições que nos 
deram a reconhecer as diferenciações iniciais que a atividade literária do 
Brasil-Colônia apresenta quanto à dependência de Portugal colonizador 
(CASTELLO, 1960, p. 58-59). 

 
Mais recentemente, Maria Regina Barcelos Bettiol (2012) propõe uma revisita a 

história da literatura brasileira e defende que as construções teóricas em torno do Barroco 

brasileiro estão amparadas nos conceitos questionáveis de literatura colonial e de 

provincianismo. Para a autora, o que se produziu a respeito do Barroco atende ao perfil 

“biografista [...] preso ao factual e ufanista, muito ao sabor, aliás, da historiografia nacional do 

tempo” (BETTIEL, 2012, p.481). 

Uma nova perspectiva se abre à abordagem do barroco colonial a partir dos estudos de 

Serge Gruzisnki e seu conceito de “pensamento mestiço”. Pautado por uma perspectiva 

antropológica, o autor propõe que, desde o século XVI assiste-se ao nascimento, em terras 

americanas, de culturas mestiças, decorrentes do encontro entre culturas europeias e culturas 

ameríndias. Essas culturas mestiças se caracterizaram por novas formas de pensamento, 

distintas das formas europeias, mas, da mesma forma, diferentes daquelas existentes entre os 

povos nativos da América. Essas “novas formas de percepção do mundo” foram analisadas 

por Gruzinski a partir dos frisos do desfile das Sibilas encontrados na “Casa do Decano” em 

Puebla, no México, e dos afrescos que adornam a igreja agostiniana de Iximiquilpan, também,  
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no México. Nos dois casos, artistas locais, indígenas, utilizando-se de técnica europeias de 

pintura e escultura apreendidas com o colonizador, criavam representações dotadas de 

especificidades. Se não fugiam aos temas encomendados pela Igreja ou por leigos, as formas 

como esses temas eram apropriados, além, de certa independência  na  utilização  das técnicas 

revelavam uma nova organização do pensamento. Gruzinski destaca a falta de cuidado dos 

estudos históricos com os processos de mestiçagem: 

 
Falando francamente, a história não costumava levar em conta as 
mestiçagens. Se ela se interessou pelos movimentos nacionalistas, pelo 
nascimento das identidades, pelas relações entre cultura popular e cultura 
erudita, raramente abordou de frente os fenômenos de misturas com os 
mundos extra-ocidentais e as dinâmicas que os provocaram (GRUZINSKI, 
2001, p.55). 

 
Em resenha ao texto de Gruzinski, Gil propõe uma ampliação do conceito de 

Pensamento Mestiço, ao considerar que, na América do século XVI, os indivíduos eram, de 

fato, “vindos de quatro continentes”, todos formados em peculiares modus vivendi. Assim, o 

híbrido cultural no qual se forja o Barroco Brasileiro implica em representações próprias do 

espaço e do tempo, mas estreitamente correlacionadas com as estruturas de poder vigentes do 

Brasil Colonial.11
 

É, pois, na perspectiva da mestiçagem, da confluência entre culturas que não são 

também culturas puras, estanques, que nos propomos a analisar a obra de Vieira. Formado na 

alternância entre os universos da Colônia e da Metrópole, o autor manteve uma densa relação 

com europeus, tanto no Brasil como na Europa, com os índios e outros indivíduos incluídos 

na ideia de uma sociedade colonial (em processo de mestiçagem). 

Antes mesmo da chegada à América, Vieira, como um português típico, trazia em sua forma 

de pensar, as marcas dos encontros com mouros, judeus e africanos de diversas partes do 

continente. Do mesmo modo, a chamada cultura indígena, com a qual ele se vê obrigado a 

lidar na sua chegada à colônia não é também uma cultura pura. Uma infinidade de grupos 

étnicos já havia se encontrado nas recém “descobertas” terras das Américas e não se deve 

subestimar os confrontos e choques culturais entre eles. 

A organização jesuíta, à qual se filiava António Vieira, transladava para o mundo 

colonial o modelo de pensamento filosófico, teológico e estético, difundido por meio de suas 

instituições educacionais. Esses colégios ficaram responsáveis pela formação primária de 

parcela da  população colonial  de  origem europeia, enquanto  que  as  missões  ou reduções  

 
 

11 GIL, Antonio Carlos Amador. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 22, nº 44, pp. 549-553 2002. 
Resenha de Gruzinsk, Serge. O pensamento mestiço. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, 398 pp. 
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foram dedicadas à “educação” dos índios. Complementarmente, as várias formas de 

expressão artística, especialmente aquelas consignadas ao conceito de Barroco, contribuíram 

para a difusão, no conjunto da sociedade colonial, de discursos concernentes à religiosidade, 

à política e à ordenação social, em consonância com os interesses do Estado monárquico e 

português. Outrossim, em sua amplitude, o Barroco, em terras coloniais portuguesas, não 

pode ser reduzido a um mero instrumento de afirmação do domínio colonial, como destaca 

Neves(2007, p. 71): 
[O Barroco] estabeleceu-se como um conjunto de valores da colonização do 
Novo Mundo, na proporção da acumulação de riquezas, com a exploração 
colonial, para a ostentação e a exuberância que o estilo exprimia. No Brasil 
expressou afirmação de Identidade cultural, de brasilidade, e até se associou 
a ideias iluministas, na primeira manifestação considerável de tentativa de 
ruptura com a colonização. 
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2 Vieira e a Companhia de Jesus 

 
 
 
2.1 A Companhia de Jesus: das origens ao estabelecimento em Portugal 

 
 

A Companhia de Jesus foi fundada em 1534 por um grupo de estudantes da 

Universidade de Paris, liderados por Inácio de Loyola. A ordem nasceu em um período de 

grande efervescência religiosa, marcado pelo advento do protestantismo. A luta contra os 

reformistas foi uma marca da instituição. 

As constituições jesuítas foram aprovadas em 27 de setembro 1540, por Paulo III, que 

confirmou a nova ordem por meio da bula Regimini Militantis Ecclesiae. Em sua fórmula 

inicial, a regra dos jesuítas restringiu o número de membros da ordem a, no máximo, sessenta 

(a restrição foi abolida em 14 de março de 1543). 

A ordem dos jesuítas se orientava por princípios rígidos de disciplina, pela exaltação 

dos valores da abnegação e pela obediência absoluta ao Papa e aos demais superiores 

hierárquicos e destacou-se, desde o princípio, pelo trabalho de conversão e expansão do 

ensino religioso em terras europeias. Na opinião de Leite, os inacianos transformaram o 

conceito de vida monástica: “até então a vida religiosa considerava-se como afastamento do 

mundo. Santo Inácio integra a sua ordem no mundo e faz dela uma companhia para sua 

conquista” (LEITE, 1938, p. 15). 

Contemplada, desde os primórdios, com a prerrogativa de ordenação de padres, a 

Companhia de Jesus desfrutava de uma grande liberdade de ação no processo de difusão da 

fé: 

 
Em 1540, a “Fórmula do Instituto”, um manifesto que formou a base da bula 
fundadora da Companhia, falava da “propagação da fé” como a principal 
obrigação dos jesuítas. Em 1550, esta frase já tinha se tornado a “defesa e 
propagação da fé”. Enfrentar o tipo de ameaça à Igreja representada pelo 
Saque de Roma e encarnada no Caso dos Cartazes logo se tornou uma 
ocupação da Companhia. Serviria também como uma das principais fontes 
de orgulho e identidade própria dos jesuítas (WRIGHT, 2006, p. 33). 

 
 

Wright (2006, p. 20) destaca o papel da ordem como “paladina” da Contrarreforma: 

“perseguindo hereges, encorajando os fiéis”, os inacianos estão identificados, na história do 

Antigo Regime, com a defesa e a propagação da fé cristã católica. E, ainda segundo o autor, a 

sua influência se espraiou por campos distintos, como a ciência, a política e a educação 

(WRIGHT, 2006, p. 47). 
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A ação pastoral tornava os seus membros mais próximos da comunidade laica e o 

conhecimento das escrituras promovia a especialização do corpo religioso jesuíta na 

investigação e correção dos desvios. Sobre a densa relação entre poder, saber e discurso 

argumenta Foucault (2004, p. 2004): 

Um saber é aquilo de que podemos falar em uma prática discursiva que se 
encontra assim especificada: O domínio constituído pelos diferentes objetos 
que irão adquirir ou não um status científico […] um saber é, também, o 
espaço em que o sujeito pode tomar posição para falar dos objetos de que se 
ocupa em seu discurso […] Um saber é também o campo de coordenação e 
de subordinação dos enunciados em que os conceitos aparecem, se definem, 
se aplicam e se transformam […] finalmente, um saber se define por 
possibilidades de utilização e de apropriação oferecidas pelo discurso. 

 
Amparado no poder de utilização e apropriação do discurso religioso, em pouco tempo 

a Companhia de Jesus passou a ser requisitada, inclusive, por chefes de Estado interessados 

em promover incursões missionárias dedicadas à conversão religiosa e ao ensino. Já em 1556, 

somava 1.000 membros; e, em 1626, totalizava 15.444 integrantes (WRIGHT, 2006). 

Como destaca Wright, as rivalidades de natureza nacional ou ética opunham jesuítas, e 

suscitavam debates no interior da ordem. Franceses e italianos se confrontavam no campo das 

ideias e os espanhóis eram firmes opositores ao ingresso de descendentes de judeus e mouros. 

Às dissensões internas vieram somar-se, na história da Companhia de Jesus, os conflitos com 

a hierarquia católica e até mesmo com o papado – por exemplo, os conflitos com o Papa Sisto 

V, no século XVI. Ainda assim, a ordem expandiu o seu raio de ação e logrou avanços 

consideráveis no Oriente e nas Américas (WRIGHT, 2006). 

A Companhia de Jesus se instalou em Portugal em 1540. A pedido do próprio D. João 

III. Loyola enviou às terras lusitanas, para dar início às ações missionárias, um basco, 

Francisco Xavier, e o português Simão Rodrigues. As missões foram logo integradas às 

expedições de cunho comercial para o reino do Congo (1547), para o Marrocos (1548), a 

Etiópia (1555) e o Japão (1580). Como destaca Serafim Leite (1938, p. IX), “onde chegasse a 

proa dum navio português, podia ou não aparecer a espada, surgia com certeza a cruz”. O 

regime de militantes assumido pela ordem na propagação da fé era, definitivamente, um 

contraste ao claustro monástico. 

Simão Rodrigues foi o responsável pela fundação, em 1542, do primeiro Colégio 

Jesuíta na cidade de Lisboa, ao qual se seguiram os Colégios de Coimbra, no mesmo ano; de 

Évora, em 1551; e, no ano de 1553, de um novo Colégio em Lisboa. A expansão do sistema 

educacional jesuíta não foi isenta de problemas, como sublinha Santos (2005, p. 2-3): 
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O principal fator desencadeador de uma crise de caráter pessoal dentro da 
ordem é a proliferação dos colégios, que se dá a partir da segunda década de 
existência da Companhia de Jesus. Inácio de Loyola não via as escolas como 
incompatíveis com sua visão original, pois a princípio serviriam apenas 
como domicílio para os missionários. No entanto, um caso particular 
ocorrido em Gandia em meados de 1544, repercutiria seriamente no futuro 
da Companhia. Sendo chamados a ensinar em um local onde não havia 
universidades, os jesuítas ficaram encarregados de toda instrução atendendo 
ao pedido do Duque Francisco Borja para ensinar publicamente. Devido à 
experiência citada acima, a necessidade de educação em várias localidades 
na Europa e a falta de um corpo docente bem preparado para instruir a 
população, o número de colégios aumentava consideravelmente. As escolas 
serviam como verdadeiros instrumentos de caridade, possibilitando um 
estudo qualificado e gratuito para leigos ou clérigos pertencentes às diversas 
camadas sociais. Porém, apesar do ideal edificante, o crescimento dos 
colégios proporcionou a criação de espaços para críticas severas destinadas à 
Companhia, provenientes da própria ordem. 

 

2.2 Os Jesuítas no Brasil 
 
 

Os primeiros jesuítas a chegar às Américas desembarcaram no Brasil, na cidade de 

Salvador, a pedido do governador-geral, Tomé de Souza, em 1549. Formavam um grupo de 

seis missionários, liderados pelo Pe. Manuel da Nóbrega. No mesmo ano, eles começaram o 

trabalho de catequese. 

Os jesuítas fundaram a Província Brasileira da Companhia de Jesus e ergueram um 

colégio na capital baiana: 

 
A sociedade portuguesa tinha uma estrutura rígida, centrada na hierarquia, 
fundada na religião. Hierarquia e religião eram princípios inadiáveis em 
qualquer situação. O serviço de Deus e o serviço do d’El Rei eram os 
parâmetros das ações sociais e obrigavam a manutenção das letras, como 
eram entendidas às épocas. Por isso, não há do que se espantar com o 
colégio jesuítico em terras brasílicas: baluarte erguido como campo de 
batalha cultural, cumpria com a missão de preservar a cultura portuguesa 
(COSTA, 1956, p.13). 

 
Em pouco mais de cinquenta anos, já tinham, vários colégios espalhados pelo litoral 

brasileiro e avançavam em direção ao chamado sertão e ao Amazonas. 

Além da formação educacional dos filhos dos colonizadores, nos colégios, os 

membros da Companhia de Jesus dedicaram-se, também, à difusão da fé católica entre os 

antigos habitantes da terra: “a catequese assegurou a conversão da população indígena e foi 

levada a cabo mediante a criação de escolas elementares para os ‘curumins’ e de núcleos 

missionários no interior das nações indígenas” (ROMANELLI, 1986, p. 35). A atuação conjunta 

e combinada nesses dois campos, da educação formal  e  da   ação   pastoral  entre os  nativos, 
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indica a preponderância dos jesuítas no comando das instâncias de controle sobre o saber 

e portanto, o exacerbado poder exercido por  eles  no  contexto  colonial.  Como afirma 

Foucault (2012, p. 41): “todo sistema de educação é uma  maneira  política  de manter ou de 

modificar a apropriação dos discursos, como os saberes e os poderes que eles trazem 

consigo”. 

Ana Palmira Casimiro chama a atenção para a necessidade de se tomar a Educação 

como um fenômeno amplo e não destacado dos “aspectos econômicos, administrativos, 

culturais e religiosos” (CASIMIRO, 2007, p.85). Para a autora, toda abordagem do pensamento 

pedagógico e da ação educativa presentes nos primórdios da colonização portuguesa na 

América deve estar amparada em informações sobre as relações entre Igreja e Estado na 

Península Ibérica: 

 
Essa Parte da história da educação brasileira começa com a chegada dos 
primeiros jesuítas, em 1549, e termina com a chegada de D. João VI, em 
1808. [...] Devemos levar em conta o modo como se constituiu o sistema 
social, tanto em Portugal como em suas colônias, em uma determinada época 
em que todas as decisões de caráter religioso dependiam do rei em virtude do 
instrumento do “Padroado”, que conferia ao monarca o lugar de chefe da 
Igreja. O direito do Padroado identificou-se com os “direitos” de conquista, 
determinando o caráter evangelizador e colonizador do Brasil e direcionando 
o modelo cultural e educacional. Logo, como parte mais importante da 
sociedade colonial, obrigando, punindo, doutrinando e educando, estiveram, 
sempre, agentes da religião católica, que permeavam todas as camadas 
sociais e infiltravam-se na vida material e espiritual do povo, de forma 
obrigatória e com justificativas legais, políticas e espirituais (CASIMIRO, 
2007, p.86,). 

 
Casimiro entende a ação educacional dos jesuítas na colônia brasileira como um 

fenômeno rico e diversificado, do qual destaca quatro momentos chaves: 

 
a) Chegada e instalação das primeiras ordens religiosas, no século XVI, 
período do qual cabe destacar os propósitos dos jesuítas, de ensinar aos 
pequenos índios tanto as primeiras letras e o Evangelho como rudimentos do 
ensino profissional; b) instalação das ordens no século XVII, principalmente 
da Companhia de Jesus que resultou na construção dos primeiros colégios e 
na consolidação de um modelo educacional; C) instalação das missões, cujo 
intuito, além da propagação da fé, era garantir a posse da terra conquistada; 
d) o século XVIII, que testemunhou o apogeu da organização dos jesuítas no 
início do século, suas vicissitudes, sua expulsão no ultimo quartel e, depois, 
a implantação de um novo modelo cultural, que sobreviveu até o início do 
século XX (CASIMIRO, 2007, p.86). 

 
Bittar e Ferreira Junior, por outro lado, destacam a resistência indígena ao projeto 

colonizador encetado pelos jesuítas em terras do Brasil: 
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Coube à Companhia de Jesus a organização das instituições irradiadoras dos 
dois veios fundamentais de sustentação da cultura europeia nas terras 
americanas mais ocidentais demarcadas pelo Tratado de Tordesilhas: a igreja 
católica e a escola. Contudo, o estabelecimento do padrão cultural europeu 
enfrentou resistência por parte das sociedades indígenas encontradas pelos 
portugueses (BITTAR; FERREIRA JUNIOR, 2004, p. 05). 

 
Frente às inúmeras formas de resistência, os jesuítas empenharam-se na criação e 

aplicação de técnicas de comunicação para evangelização. Ao lado das ações de ensino, 

visando uma comunicação mais pedagógica com os grupos a serem convertidos, o teatro 

catequético tornou-se um método eficaz de aproximação com os povos indígenas. Introduzido 

por José de Anchieta, o teatro teve especial importância na difusão da língua portuguesa, 

ainda que modificada. O teatro jesuítico se apropria de elementos culturais dos grupos 

indígenas, promove uma intensa troca cultural entre os colonizadores e as populações pré- 

existentes e estabelece pontes comunicativas eficazes à difusão da moral cristã, dando 

margem ao aparecimento de formas mestiças de percepção e representação do mundo. 

Assim, o trabalho pastoral exercido nas missões e pelos peregrinos da Companhia de 

Jesus foi “gerador de um processo que promoveu trocas entre distintos valores culturais”, o 

que teria possibilitado “aos nativos o primeiro passo para a realização de uma integração 

progressiva à sociedade colonial” (SANTOS, 2005, p. 3). Na opinião de Leite (1938, v. 1, p. 

IX,), “de todas as missões dos jesuítas portugueses, a que teve efeitos mais perduráveis foi a 

do Novo Mundo. A sua obra confunde-se com a própria formação do Brasil”. 

Do intercâmbio entre os índios, jesuítas e demais colonos – advindos da Europa, mas 

inseridos em um contexto inteiramente novo – nasceram formas peculiares de ver o mundo. 

Como sugeriu Gruzisnki nos seus estudos sobre as formas artísticas produzidas no México, no 

século XVI, as representações do mundo surgidas no ambiente colonial, engendradas no 

encontro de realidades distintas, são indicativas do surgimento de um “pensamento mestiço” 

que acabou afetando os diversos aspectos da vida social. Elas suscitam o aparecimento de um 

novo simbolismo, que afeta as formas do ensino, as construções, as maneiras de entalhamento 

de imagens sacras, as pregações do evangelho, os autos, as peças musicais etc. Nesses 

diversos campos da vida cultural, os temas religiosos cristãos são modificados pelo uso de 

expressões em tupi ou de instrumentos musicais indígenas. 

Ao mesmo tempo, a ação missionária dos jesuítas fornece parâmetros justificadores da 

densa estratificação social, estabelecida desde a chegada dos europeus, referenda as múltiplas 

formas de poder que perpassam as relações sociais e contribui para o sucesso do projeto 

colonizador. 
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Caio Prado Junior, referindo-se aos portugueses no período pós-descobrimento, 

conclui que “é o comércio que os interessa, e daí o relativo desprezo por este território 

primitivo e vazio que é a América; e inversamente, o prestígio do Oriente, onde não faltava 

objeto para atividades mercantis” (PRADO JR., 2000, p.12). A exploração do pau-brasil e, no 

momento posterior, a produção de cana de açúcar indicam a busca de alternativas para a 

exploração das terras do Brasil, onde pareciam ausentes as possibilidades de comércio e de 

obtenção de metais preciosos.  

A instalação da empresa açucareira, entretanto, exigia a aplicação de imensos capitais 

e demandava uma quantidade de mão-de-obra que o modelo inicial de povoamento não 

dava conta. Na opinião de Prado Jr., o português só viria “de livre e espontânea vontade, 

quando podia ser um dirigente, quando dispunha de cabedais e aptidões para isso; quando 

contava com outra gente que trabalhasse para ele” (PRADO JR., 2000, p. 2). O trabalho 

compulsório do índio e, mais tarde, dos africanos, foi amplamente utilizado pelos 

colonizadores e se tornou matéria de intensos debates entre os proprietários de terras e os 

jesuítas. 

A introdução do índio à lógica de produção era ponto chave para a lógica mercantilista 

do século XVI. Entretanto, os missionários jesuítas posicionaram-se contra a lógica de 

massificação ou coisificação dos índios. Em seus discursos, eles apontavam para a 

possibilidade de transformação desses sujeitos, uma vez integrados ao mundo português pelo 

sentimento de pertença. Vieira, em especial, em seu projeto de construção do Quinto Império, 

advogava pela integração do índio à ordem social portuguesa e, por extensão, às nações 

católicas de todo o mundo. Acreditava que, integrados à população portuguesa, os 

indígenas poderiam, até mesmo, vir a cerrar fileiras com os portugueses em caso de conflitos. 

Vieira alertava, ainda, para o perigo iminente de adesão dos grupos indígenas aos 

inimigos de El’ Rei, caso fossem maltratados ou se os acordos com eles fossem 

desrespeitados: 

 

Dentre as nações que mais perigos ofereciam à região estavam os 
Nheengaíbas que, até a paz firmada em 1658, causaram, por vinte anos, 
grandes danos à Capitania, “nações tão vizinhas e tão inimigas; quanto mais 
perigosa seria ainda a união destas nações com os holandeses”; como de 
fato, já havia notícias deste envolvimento. Ainda que, em função do que 
prometeram os padres no acordo, tenham conseguido descer nove aldeias 
dos Nheengaíbas para o litoral, poderia se por tudo a perder com “qualquer 
mudança que haja na observância das ditas leis e condições que foram 
juradas e prometidas em nome de sua majestade, de que se mandaram papeis 
autênticos ao dito senhor” (VIEIRA apud GONÇALVES; PEREIRA, 2012, p.37). 



44 
 

 
 
 

E, efetivamente, há registro de que alianças foram firmadas entre índios e holandeses 

no decurso da ocupação holandesa a Pernambuco. 

A atuação dos jesuítas – e mais tarde de António Vieira, em particular – na colônia 

portuguesa foi impactada pela União das Coroas Ibéricas, instaurada em 1580, após o 

desaparecimento do jovem rei português, D. Sebastião de Avis, na batalha de Alcácer-Quibir. 

A ausência de herdeiros legítimos ao trono português, após a morte inesperada de D. 

Sebastião, facultou a Felipe II, rei de Espanha, reivindicar o direito ao trono, com base nos 

laços de parentesco com os Avis. O enlace que integrou Portugal ao Império espanhol colocou 

o Brasil sob o domínio espanhol, com uma série de implicações da natureza comercial, 

principalmente no tocante às relações com os Países Baixos, como destaca Celso Furtado 

(2000, p. 8): 

 

A contribuição dos flamengos – particularmente dos holandeses – para a 
grande expansão do mercado do açúcar, na segunda metade do século XVI, 
constitui um fator fundamental do êxito da colonização do Brasil. 
Especializados no comércio intra-europeu, grande parte do qual financiavam, 
os holandeses eram nessa época o único povo que dispunham de suficiente 
organização comercial para criar um mercado de grandes dimensões para um 
produto praticamente novo, como era oaçúcar. 

 
Os holandeses financiavam o tráfico de mão-de-obra africana utilizada no plantio da 

cana-de-açúcar e fabrico do açúcar, pois eram os principais comerciantes do açúcar produzido 

no Brasil. A ordem de proibição, por parte da metrópole espanhola, da comercialização do 

açúcar brasileiro com os holandeses tiveram como resultado as invasões sobre o território 

brasileiro em 1624, na Bahia e, em 1630, na capitania de Pernambuco. Todos esses fatos 

foram densamente debatidos por Vieira em seus sermões. O jesuíta foi um defensor incansável 

da independência portuguesa e, após a Restauração, em 1640, atuou firmemente, no plano 

da diplomacia, com o propósito de firmar um acordo para a questão da invasão holandesa 

sobre Pernambuco. 

A União Ibérica e a Invasão Holandesa em terras do Brasil estão entre os fatos 

relevantes que, desde o primeiro quartel do século XVI, quando da instalação da Companhia 

de Jesus em solo brasileiro, até o primeiro quartel do XVII, quando António Viera recebeu sua 

educação e formação religiosa entre os jesuítas e foram determinantes para a conformação de 

António Vieira e de sua obra. 
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 2.3 Vieira: formação e trajetória religiosa-política 
 
 

António Vieira nasceu em Portugal, na cidade de Lisboa, no ano de 1608. Notabilizou- 

se por sua atuação religiosa e política em sua terra natal e, também, no Brasil. O primeiro 

contato que Vieira teve com terras brasileiras foi aos sete anos de idade quando, em 1614, 

emigrou em companhia do seu pai, Cristóvão Vieira Ravasco, nomeado escrivão na cidade de 

Salvador. Ao longo da vida, fez muitas viagens entre a metrópole e a colônia. Vieira iniciou 

seus estudos no Colégio dos Jesuítas, onde obteve o grau de mestre. Em 1623, entrou para o 

noviciado na Companhia de Jesus, fato essencial à sua formação religiosa e política. 

Em 6 de março de 1633, dez anos após sua entrada para o noviciado, Vieira proferiu 

seu primeiro sermão no púlpito da Igreja da Conceição. Com o título Maria, Rosa Mística, 

esse foi o primeiro de uma série dedicada à questão da escravidão negra. Em 13 de dezembro 

de 1634, já ordenado padre, o inaciano celebrou sua primeira missa, daí então peregrinou em 

trabalho de catequese na colônia do Brasil e do Grão-Pará e Maranhão.12
 

Após a Restauração Portuguesa, em 1640, António Vieira tornou-se uma figura notória 

na corte portuguesa. Seu sucesso era tamanho que arrastava multidões. Comenta João 

Francisco Lisboa (1948, p. 23): 

 
Por maior que fosse o templo em que pregava o P. Vieira (diz Fr. Francisco 
de Santa Maria) já nele, ao romper da manhã, concorria toda a nobreza de 
um e outro sexo; concorriam os sujeitos mais graves de todas as sagradas 
religiões; concorria o mais seleto, e o mais luzido do povo. Foi louvado, 
aplaudido, seguido de todos, cultos e incultos. 
 

 
O sucesso dos seus sermões lhe vale o cargo de confessor do rei D. João IV e o papel 

crucial em diversas missões diplomáticas do governo português junto à cúria romana e ao 

governo holandês: 

 

É encarregado de várias missões diplomáticas pela Europa, percorrendo a 
França e a Holanda, entre outros países. Em 1646 volta à França, com nova 
missão secreta, regressando, no ano seguinte, a Lisboa. Padre Vieira 
envolve-se na vida pública de Portugal. Sofre, em 1649, forte pressão do 
Santo Ofício e, em 1650, parte com nova missão pra Roma (IANNONE, 1974, 
p. 9). 

 
 

 

12 A denominação “Estado do Brasil” tem origem durante o reinado de D. João III, quando o rei criou 
o cargo de Governador Geral das Terras do Brasil, posteriormente designado, em documentos 
oficiais, Governador Geral do Estado do Brasil. Durante a União Ibérica, o Brasil foi elevado à 
categoria de principado. (Ver Monteiro, 2001). Daqui por diante, para nos referir ao Brasil, 
usaremos as formulas genéricas de: terras do Brasil, colônia e colônia portuguesa. 



46 
 

 
 

Vieira que retornou a Portugal após a restauração encontrou o reino mergulhado em 

uma atmosfera messiânica, fomentada pela crença no retorno de D. Sebastião, como destaca 

Pécora (1994, p. 225): “pelo que é dado a saber, quando ele [Vieira] chega a Portugal, em 

1641, encontra o país em verdadeira efervescência visionária, mantida sempre em alta pela 

confluência do messianismo sebastianista e as novidades da restauração”. 

As bases do messianismo português do Seiscentos, que fundamenta o projeto do 

Quinto Império, remontam à criação do próprio reino. Tais ideias, na interpretação de 

Marques (2004), estiveram em circulação por meio dos “oradores sagrados da nação, que 

profetizavam o destino universalista de Portugal”. Um dos mais importantes “oradores” foi o 

trovador Gonçalo Annes Bandara, um sapateiro que viveu em Trancoso, Portugal, na primeira 

metade do séc. XVI. Suas trovas de caráter profético teriam influenciado fortemente a 

imagem do rei “encoberto”, fundamentais à conformação das crenças sebastianistas 

apropriadas por Vieira.13
 

Bandarra foi o principal difusor do mito de que Afonso Henrique, o rei fundador, teria 

visto, na batalha de Ourique, em 1139, a imagem de Cristo crucificado, que lhe anunciara a 

vitória portuguesa “sobre o mouro infiel” e “prognosticado o destino glorioso da nação a 

quem Deus prometeu o domínio do mundo” (MARQUES, 2004). No final do século XVI, 

concentra-se sobre D. Sebastião, desaparecido em batalha, no ano 1578, a esperança de 

recondução do reino português ao seu posto de liderança, que se consolidaria com a 

construção do Quinto Império. 

A guerra pela restauração da independência de Portugal, submetida ao reino espanhol 

desde 1580, e a difusão do sentimento messiânico encontram-se associadas e assentadas sobre 

a invocação de um suposto passado glorioso português e sobre o mito sebastianista. Com elas 

estavam envolvidos os próprios membros da Companhia de Jesus, como revela Pécora (1994, 

p. 227): 

 
Os colegas de Ordem de António Vieira tiveram papel destacado no fomento 
e na manifestação dessa mescla de messianismo sebástico, milenarismo e 
fervor patriótico. As razões para que o fizessem, contrariando, além da 
orientação doutrinária mais canônica, também, o seu sentido 
internacionalista, são bastante complexas; ainda mais complexas se 
considerar que o inimigo, aqui (o “opositor”), não era outro se não o 
campeão do catolicismo mundial e o berço da Sociedade de Jesus: o Estado 
espanhol. 

 
 
 

 

13 Sobre Bandarra, ver Azevedo (1925, t. 1.) 
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Vieira, durante estadia em Portugal, atuou no sentido de redirecionar as expectativas 

de comando do grande império messiânico para a figura do rei-restaurador, D. João IV. 

Argumentava o pregador que a promessa feita por Cristo a D. Henriques se concretizaria com 

a destituição dos judeus do posto de povo eleito. Portugal deveria, então, assumir a 

condição de nação eleita e empenhar-se para a construção do último grande império, este que 

“jamais seria destruído”, que “subsistiria para sempre”: 

 
[Vieira] Formulou, durante a guerra luso-holandesa  (1630-1654),  a teoria 
que profetizava o destino messiânico do Império português como 
predestinado à realização dos desígnios divinos na terra e, entre eles,  estava 
a conversão dos povos ao redor do mundo. Acompanhando a visão 
providencialista que identificava D. João como ungido por Deus, traçou as 
diretrizes políticas de Portugal para reforma do império, entre elas a 
necessidade de lutar contra o Reino de Castela e Holanda, esta última uma 
inimiga que, por décadas, ocupava o norte do Brasil. Neste contexto, em que 
a casa Bragança tentava legitimar Portugal como reino independente do 
Império Habsburgo, atuou como diplomata e umas das suas  mais 
importantes missões, tinha como objetivo negociar com as  Províncias 
Unidas a solução para a questão da ocupação de Pernambuco pela W.I.C. 
Espelhando-se nas companhia de comércio da Holanda e Inglaterra, 
idealizou a criação da Companhia de Comércio do Brasil. Para 
financiamento da empreitada defendeu a utilização de capitais judeus e, em 
contrapartida, dedicou-se a influenciar o rei em favor da situação semita e 
dos cristãos novos diante da inquisição (GONÇALVES; PEREIRA, 2012, p. 24- 
25). 

 

A idealização mítica do Quinto Império é sustentada por Vieira mesmo após a morte 

de D. João IV. O pregador dá sustentação à ideia de que o rei iria ressuscitar, como Jesus, e 

tomar lugar no comando do Império cristão e universal. Essa marca profética valeu a Vieira as 

primeiras investigações por parte do Santo Ofício e revela uma peculiar compreensão sobre o 

papel do Estado: “o Estado, para o Padre António Vieira, é uma unidade de vida tão orgânica 

quanto à própria lei moral e a crença religiosa: é o prolongamento da razão natural” (PÉCORA, 

1994, p. 223). 

Na origem dos problemas do inaciano com o Santo Ofício estava, também, a sua 

defesa intransigente da recepção e permanência de judeus de outras localidades em Portugal: 

“Adepto do mercantilismo, padre Vieira negocia a vinda dos judeus para Portugal, com o 

objetivo de deslocar para sua pátria as fabulosas fortunas daqueles” (IANNONE, 1974, p. 10). 

Os seus sermões em defesa dos judeus tornaram-se célebres e atraíram a ira dos dominicanos, 

que se encontravam à frente do Santo Ofício da Inquisição. Por duas vezes, Vieira foi 

submetido a processo inquisitorial e proibido de pregar em favor dos judeus. 

Envolvido em intrigas palacianas e perseguido pelo Santo Ofício, Vieira  retorna    ao 
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Brasil em 1652. Instala-se em São Luís do Maranhão, onde empreende trabalho de catequese 

e conversão indígena. Em 1654, volta para Portugal determinado a conseguir a aprovação de 

uma lei que livrasse os índios da escravidão. Logrou a aprovação da Lei da Liberdade dos 

Índios, em 1655, e, já de volta ao Brasil, funda a “Junta das Missões”, destinada a dar 

efetividade à referida lei. No Maranhão, se depara com as resistências dos colonos, que 

acabam por expulsá-lo como aos demais integrantes da Companhia de Jesus. 

Vieira retorna a Portugal, em 1661, com o intuito de debater as dificuldades 

encontradas na colônia. Sem prestígio na corte, o inaciano foi desterrado para o Porto, em 

1662, e perseguido e preso pela inquisição no ano de 1665. Em 1667, foi condenado por 

heterodoxia pelo Tribunal do Santo Ofício, que determinou a reclusão e cassação da palavra 

do jesuíta. No ano de 1668, com a ascensão de D. Pedro ao trono, foi posto em liberdade e, no 

ano seguinte, apesar da saúde debilitada, deslocou-se para Roma, visando conseguir a 

anulação do julgamento. Dono de uma excelente oratória consegue, primeiramente, uma 

licença para voltar a pregar. Fez, então, inúmeras pregações em língua materna e italiana. Foi 

chamado a pregar na Corte da Suécia, onde fez enorme sucesso, e foi convidado para ser 

confessor da Rainha Cristina. 

Vieira não apenas consegue convencer o colegiado de cardeais quanto à sua inocência, 

obtendo a anulação do seu julgamento, mas, também, influencia o Papa, que decide pela 

suspensão das atividades do Tribunal do Santo Ofício em Portugal e abre investigação sobre 

ações condenatórias daquele tribunal. Vitorioso, Vieira retorna para Portugal, em 1675, com 

salvo conduto para voltar a pregar sem ressalvas temáticas, devendo prestar contas 

unicamente ao Santo Ofício de Roma. 

Desde o final da década de 1670, Vieira encontra-se envolvido no projeto de 

publicação dos seus próprios sermões. Regressa ao Brasil, se instala na Bahia, e, aos 80 anos 

de idade, foi nomeado Visitador Geral do Brasil. Sobre a importância de Vieira para o seu 

tempo, argumenta Soares: 

 
Vieira foi, sem contestação, uma das maiores figuras do século XVII; e o foi 
não só como escritor e como pregador que dominava; com invulgar talento, a 
arte de escrever e de falar; mas também como inteligência, capaz de 
compreender os grandes problemas religiosos, morais, políticos, sociais e 
econômicos de sua época, e como homem de ação. Daí não ser possível 
entender e avaliar a cultura de seu tempo, sem conhecimento de sua vida e 
de sua obra (quinhentas cartas e duzentos sermões) (SOARES, 2004, p. 10). 

 
 A biografia de Vieira fornece dados fundamentais para a compreensão de  suas  ideias, 

do  seu  processo  de  criação e do seu modo peculiar  de  relacionamento  com  o mundo à sua 
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volta. Deve-se levar em consideração, sobretudo, as suas motivações, as práticas e técnicas 

inerentes à sua retórica, bem como as relações de poder que, de algum modo, determinaram a 

constituição do seu modelo de pregação e do seu ideal de pregador. 
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3 A retórica e a razão de Estado em Vieira 
 
 

Eis aí, portanto, maneiras de agir, de pensar e de sentir 
que apresentam essa notável propriedade de existirem 
fora da consciência individuais. Esses tipos de conduta 
ou de pensamento não apenas são exteriores ao indivíduo, 
como também são dotados de uma força imperativa e 
coercitiva em virtude da qual se impõem a ele, quer ele 
queira, quer  não. 

DURKHEIM 
 

 
3.1 A retórica vieirense 

 
 

António Vieira tornou-se famoso por seus textos sermônicos, que ele proferia como 

pregação entre índios, negros escravizados, colonos portugueses pobres, altos dignitários e 

clérigos e entre membros de cortes monárquicas. Foi, incontestavelmente, em seu tempo, o 

mais conhecido e importante pregador português, “senhor de um elevado prestígio, 

reconhecido em Portugal, na Europa e no Brasil” (MIRANDA, 2008, p. 268). 

A obra de Vieira tem chamado a atenção de uma legião de pesquisadores 

contemporâneos, que encontram em seus escritos campo fértil para uma diversidade enorme 

de estudos. Pesquisadores de destaque como João Mendes (1978), Maria Lúcia Gonçalves 

Pires (1999), Raymond Cantel (1959), António Saraiva (1996), Margarida Vieira Mendes 

(1989), Alcir Pécora (1994) e João Adolfo Hansen (2003) têm se empenhado em demonstrar, 

por meio de seus estudos, a grande importância histórica, política e literária de Vieira para o 

século XVII luso-brasileiro. 

Margarida Miranda (2008), em estudo recente, dedica-se a esmiuçar o papel da 

retórica no âmbito da pregação religiosa nas cátedras jesuíticas. Para a autora, aprática 

discursiva de Vieira e as suas teses sobre o pregador ideal têm origem na sua formação 

educacional, ainda jovem, durante os anos de internato no Colégio da Baía, inicialmente como 

estudante leigo, mais tarde enquanto noviço. Para Miranda, a chave interpretativa do discurso 

vieirense está na Ratio Studiorum, uma espécie de manual regulador das práticas educacionais 

dos jesuítas. 

A Ratio foi criada em Roma após a imensa difusão dos colégios jesuítas na Europa, na 

América e nas missões na África e Ásia. Começou a ser elaborada em 1584, após nomeação 

do Pe. Aquaviva como superior geral da Ordem dos Jesuítas. Aquaviva ordenou a criação de 

uma comissão que deveria organizar formalmente a série de observações pedagógicas 

reunidas no Colégio de Roma. O primeiro rascunho da Ratio foi divulgado em  1586.  Com as 
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críticas e revisões recebidas, inclusive por parte de uma nova comissão, um novo texto foi 

apresentado em 1591. A versão definitiva foi aprovada em 8 de janeiro de 1599. 

Formulado a partir das vivências do Colégio de Roma, o manual continha cerca de 470 

regras pensadas de modo a abordar todas as atividades educacionais entre os preceptores e os 

educandos. A Ratio, segundo Ribeiro (2001), recomendava aos professores a proximidade 

com o estilo filosófico de Aristóteles e o exemplo teleológico de São Tomás de Aquino. 

Sobre a Ratio Studiorum, argumenta Casimiro (2007, p. 93): 
 

A Ratio Atque Institutio Studiorum Societatis Iesu é documento que trata 
mais especificamente das razões da educação da Companhia de Jesus, e 
influenciou, sobremaneira, a educação escolar e a pedagogia no mundo 
inteiro. Seu texto não explicita uma concepção pedagógica, no sentido de 
uma sistematização educacional completa, mas aconselha um ordenamento 
para atividades, funções, metodologias e modos de avaliação na Companhia 
de Jesus. 

 
Casimiro sublinha que não havia, na visão dos padres que escreveram a Ratio 

Studiorum, o desejo de questionar os “princípios pedagógicos, da fé e da moral” e que, 

portanto, os princípios educacionais ou ordenadores da prática educacional adotados pela 

Ordem faziam parte dos princípios norteadores que deram origem à Companhia de Jesus, 

perfeitamente integrada à reorganização religiosa ocorrida no pós-Reforma, sob os incentivos 

da Reforma Tridentina, com o objetivo de reafirmação e expansão da “fé católica através de 

todos os meios” (CASIMIRO, 2007, p. 94). 

Para Ribeiro (2001), a instituição da Ratio tinha como objetivo primordial 

homogeneizar a prática educacional jesuítica. A sua aplicação na colônia portuguesa da 

América visava, sobretudo, a orientar os missionários no processo de instrução do ameríndio, 

de modo a integrá-lo formalmente à estrutura social vigente, “civilizando-o”. Aos membros 

da elite colonial branca, os jesuítas construíram um modelo de ensino de caráter moral e 

administrativo, nos mesmos moldes do que era ministrado nos colégios da Europa, como 

recomendava a Reforma Tridentina do sec. XVI. Já os nativos eram objeto de aplicação de um 

outro modelo de abordagem educacional, predominantemente voltado para a catequização. 

Nos dois padrões educacionais, entretanto, vislumbrava-se a perspectiva de difusão dos 

princípios morais cristãos em uma época em que o protestantismo se constituía em uma franca 

ameaça à expansão do catolicismo. 

Foi na esteira desses debates sobre importância da educação na luta pela expansão 

católica que Vieira foi moldado, como os demais jesuítas, para ser um guerreiro sem espada. 

No  lugar  da arma de fio,  comum aos  cavalheiros das  antigas  ordens  religiosas  e militares 
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medievais, os jesuítas foram formados para serem uma militia de soldados profissionais que 

tinham como principais armas a palavra, a oração, a retórica: 

 
Para a Companhia de Jesus, ordem religiosa de cavaleiros de Cristo, a 
palavra era arma pela qual renunciavam à espada, mas não ao combate. Em 
vez da espada, a funda de David daria ao pregador o ensejo de submeter aos 
pés de Deus seus inimigos. Mas para isso era preciso um longo treino 
(MIRANDA,2008, p.277). 

 
Miranda ressalta, entretanto, que o êxito de Vieira como pregador não estava 

associado, apenas, à sua formação retórica, “num sentido mais restrito do termo”.  Para a 

autora, o sucesso da pregação vieirense devia-se sobretudo ao seu profundo conhecimento das 

Sagradas Escrituras, o que lhe permitia o exercício de uma exegese de vanguarda, como à sua 

formação teológica e filosófica. (MIRANDA, 2008, p. 268). 

O cabedal teórico que fizera a virtu de Vieira foi determinante para a sua escolha dos 

temas e causas às quais se dedicou e que lhe valeram a posição de destaque no século XVII, 

em Portugal. Entre as diversas causas abraçadas pelo pregador inaciano estão a guerra contra 

as invasões holandesas ao Brasil, a luta pela Restauração portuguesa frente ao domínio 

espanhol, a militância contra a escravização dos índios, a defesa dos Judeus expulsos de 

Portugal, as denúncias contra os excessos do Tribunal do Santo Ofício. 

Mas o próprio Vieira exaltava o poder da palavra, especialmente se amparada na 

“palavra de Deus”. Em um sermão, enunciado em italiano, na cidade de Roma, para a corte da 

Rainha Cristina da Suécia, durante a quaresma de 1674, na Igreja de S. Salvador in Lauro, 

Vieira argumentava: 

 
La predica, come fionda di Davide, non ègiuoco o per tirar all’aria; è per 
ferire, per uccidere, per gettar ai piedi di Dio i suoi nemici, e tanto piú 
quanto piú grandi [...] Ε che fece Davide? Se ne va a un torrente, sceglie 
cinque pietre tonde e polite, ne mette una nella fionda, la rigira in torno ai 
capo, fa il tiro alla testa dei gigante et in fixus est lápis in fronteeius. 
O se Dio volessechele mie parole avessero tanta efficacia e tanta fortuna 
chefacesseroun tal colpo! 
Il gigante é il mondo, il capo diquesto gigante è Roma e contro questo gran 
capo s'indirizzeranole miei pietre (VIEIRA, 1998, p.143-144.). 

 
Por analogia a funda de Davi, a prédica é tomada como uma arma de arremesso, 

capaz de jogar o seu inimigo aos pés de Deus (per gettar ai piedi di Dio). Vieira revela 

um cuidado constante pela palavra e o sermão torna-se um elemento fundamental ao seu 

pensamento sobre o Estado. O sermão deve ser, na concepção do inaciano, o principal meio 

para a difusão do projeto do Quinto  Império  e  para  disseminação  da  ideia  de  que caberia 

a  Portugal a condução dos povos ao novo  tempo. 
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Vieira, entretanto, escolhia o discurso, as palavras, os gestos, consoante o público ao 

qual estava direcionado este ou aquele sermão, como destaca Lins (1966, p. 268): 

 
Salvo os Sermões em que teve de satisfazer às exigências do gosto do 
auditório, como os que pregou em Roma perante o Papa, a Rainha Cristina e 
o sacro colégio, isto é, portanto, mais afeito ao estilo posto em voga na Itália 
por Marini, em Espanha por Gôngora e na Inglaterra por Lilly, a verdade é 
que, na quase totalidade de seus escritos, a linguagem de Vieira é simples, 
sem caprichos ou novidades na sintaxe, nem no  léxico. 

 
Lins afirma que o Pe. Vieira só se livrou do gongorismo na quase totalidade dos seus 

Sermões graças “à circunstância de ter recebido a sua formação intelectual no Brasil, aonde, 

pelas dificuldades de comunicações da época, ainda não chegara a inovação literária que se 

introduzira na Europa” (1966 p. 268), portanto, sendo necessário observar quê: 

Os primeiros sermões de Vieira foram pregados no Brasil perante auditórios 
constituídos, em quase sua totalidade, de analfabetos – índios, africanos e 
colonos sem nenhuma instrução. Daí a necessidade com que se defrontou de 
ser claro e simples, só empregando termos triviais e comuns, capazes de ser 
entendidos pelos ouvintes que tinha diante de si (LINS, 1966, p. 268-269). 

 
Na opinião de Hernani Cidade (1940, p. 172.), por seu pensamento claro, por sua 

unidade discursiva e lógica precisa, Vieira poderia ser considerado um conceptista. Com essa 

ideia, concorda Lins (1966, p. 268): “O conceptismo, que consistia na sutileza da idéias, 

decorria da formação escolástica peculiar ao século XVII, e, tendo-a recebido, como homem 

do seu tempo, a ela não podia Vieira deixar de pagar tributo”. Outrossim, à margem dessas e 

de outras tentativas de classificar Vieira, a partir de quadros conceituais específicos e 

herméticos, é preciso situar o pregador e suas práticas no contexto da colonização, que 

favoreceu contatos plurais, encontros harmônicos e choques, muitas vezes amenizados pelo 

interesse de aproximação em relação ao outro. 

 

 

  3.2 A Razão de Estado em Vieira: os fundamentos 
 
 

No período de mil anos, que se costumou nomear como Idade Média, estão situadas as 

origens de duas das mais importantes correntes filosóficas para o desenvolvimento do 

cristianismo: a patrística e a escolástica. A primeira, assentada sobre os princípios da filosofia 

platônica, tem como o maior de seus pensadores Agostinho; a segunda está ancorada no 

pensamento aristotélico e tem como maior dos seus expoentes Tomás de Aquino. 

Conceitualmente   distintas,  as  duas  correntes,  foram   responsáveis   pela  construção  do 
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arcabouço teórico necessário à consolidação da Igreja Cristã e pela definição dos campos de 

atuação da Igreja e do Estado na Europa Ocidental. 

A primeira dessas correntes, que ganhou a designação genérica de filosofia patrística 

remonta ao século I e tem especial importância até meados do século VIII, em uma época 

marcada pela necessidade de consolidação da “Igreja de Cristo” e de difusão das ideias do 

cristianismo. Neste período, os primeiros padres, pautados em textos como as Epístolas de 

São Paulo e os Evangelhos de São João e São Pedro, advogaram em favor da construção de 

uma Igreja única e disseminaram princípios caros ao cristianismo, como o da criação do 

mundo por Deus, o de pecado original, os de ressurreição e juízo final. 

Russel define a patrística como um movimento filosófico que teve por mérito o fato de 

dar coerência ao cristianismo: 

 
A patrística, movimento filosófico que deu coerência ao cristianismo por meio 
de estudos dos “Padres da Igreja ou Santos padres” (de pater, patris, m. pai), 
que conciliaram o ensinamento da bíblia com a herança platônica, graças a 
teóricos como Santo Agostinho de Hipona, Santo Ambrósio de Milão, São 
Jerônimo de Estridão, São Basílio de Cesaréia, São Leão Magno e Eusébio de 
Cesaréia (RUSSEL LINS, 2001 apud GUIDA NETO, 2008, p. 37). 

 
Essa suposta coerência foi construída em meio aos embates teóricos sobre as heranças 

da filosofia helênica, que, na opinião de alguns padres, poderiam dar margem ao surgimento 

de doutrinas contrárias aos dogmas cristãos. Para outros pensadores da patrística, no entanto, 

a filosofia dos gregos poderia ser tomada como instrumento a favor do cristianismo. 

Agostinho, por exemplo, apregoava que a conciliação entre o conhecimento filosófico e a fé 

cristã permitiria à Igreja enfrentar os descrentes e derrotar os hereges por meio da 

argumentação lógica. 

O intuito era convencer com o uso da razão e disseminar a possibilidade de 

conhecimento racional dos mistérios divinos, somente acessíveis àqueles que tinham fé. No 

entanto, autores, como Miguel Spinelli, acreditam que paulatinamente a pretendida 

equanimidade entre fé e razão cedeu espaço para a dogmatização dos pressupostos cristãos, 

em prejuízo da perspectiva racional: 

 
Ao recorrer à Filosofia, os novos helenistas convertidos – tais como Justino, 
Tertuliano, Clemente de Alexadria, Orígenes, Gregório de Nazianzo [...], 
Basílio e Gregório de Nissa – evidenciaram várias "convergências" entre a 
doutrina cristã e as doutrinas filosóficas. Foi por causa dessas supostas 
convergências que eles se viram impulsionados a se adentrar ainda mais no 
território filosófico. Em geral, eles se serviram bem mais de Platão do que de 
Aristóteles. A recorrência a Aristóteles se deu sobretudo pelo fato de eles 
terem encontrado na lógica aristotélica uma porta de acesso para a "teologia" 
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de Platão. Direta ou indiretamente, eles encontraram em Platão e em 
Aristóteles inúmeras asserções que lhes pareceram úteis. Muitas delas 
(comumente aceitas na discussão filosófica) foram simplesmente por eles 
amputadas dos contextos filosóficos originários, e, por vezes, 
dogmatizadas... O resultado foi uma mescla de Filosofia e de pregação 
religiosa, cuja tendência foi a de substituir a convicção racional pela fé, a 
retórica pela autoridade, os princípios racionais pelo dogma, até que o 
discurso do eclesiástico se transformasse numa fala autoritária... O que se 
deu, a bem da verdade, foi uma subversão de conceitos, de modo que, o que 
era tido como Filosofia, pouco a pouco se converteu em Religião... 
(SPINELLI, 2003, p. 157-158). 

 
Agostinho de Hipona, mais tarde consagrado como santo pela Igreja, foi o principal 

responsável pelo projeto de conciliação entre o cristianismo e o pensamento filosófico grego. 

Filósofo, teólogo e religioso, é considerado o arquiteto do projeto intelectual da Igreja 

Católica. Agostinho sistematizou a doutrina cristã, influenciado pelo pensamento de Platão. 

Aurélio Agostinho (do latim: Aurelius Augustinus) nasceu em Tagaste, norte da África, 

em 13 de novembro de 354. Filho de um pagão de nome Patrício, convertido ao cristianismo 

já no fim da vida, e de Mônica, uma católica fervorosa que, também, recebera o título de 

Santa da Igreja Católica. A preparação educacional de Agostinho foi iniciada ainda em sua 

cidade natal, mas foi em Cartago, aos dezessete anos de idade, sob a proteção de Romaniano 

amigo de Patrício, que o jovem Agostinho teve contato com leituras como a do Hortênsio, de 

Cícero, que lhe causaram grande impacto e suscitaram nele o interesse pelo estudo da retórica. 

Fortemente influenciado pelas leituras filosóficas que fizera durante o tempo em que esteve 

em Cartago, Agostinho aderiu à doutrina maniqueísta, de origem persa. Mais tarde, em Milão, 

tomou contato com o neoplatonismo: 

 
Em Milão, mediante duas influências, conseguiu Agostinho superar as 
dificuldades do maniqueísmo. A primeira destas influências é, sem dúvida, 
Ambrósio, bispo de Milão. Os sermões de Ambrósio o despertam para a 
noção de Deus como substância espiritual, distinta das demais substâncias 
corpóreas. Com Ambrósio, ele também foi desperto para a possibilidade de 
uma leitura da Bíblia de uma forma não literal, inversamente do apregoado 
pelos maniqueístas, ou seja, a possibilidade de uma leitura alegórica do texto 
bíblico. A segunda influência foi o encontro de Agostinho com a tradição 
platônica por meio do neoplatonismo, mediante as obras de Plotino (As 
Enéadas), traduzidas do grego para o latim por Mário Vitorino. Nesta leitura 
se confirmaria a noção de substância espiritual, bem como é solucionada a 
questão acerca da existência do mal como uma vontade desviada ou afastada 
do bem, aos moldes da teoria da processão das coisas do Uno (SILVA, 2006, 
p. 2-3). 

 
 

O neoplatonismo teve como maior de seus formuladores Plotino, que divergia de 

Platão ao acreditar na existência de um monismo idealista. Para  Plotino só existiria um Deus, 
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o Uno de onde se irradiaria toda a criação; observava que as sombras nada mais seriam que a 

falta de luz, por tanto, não tinham uma existência real emancipada da luz. Os primeiros 

neoplatônicos (não ligados ao cristianismo) não acreditavam na existência física do mal, mas 

em graus de imperfeição, como lacunas preenchidas na falta da prática do bem. Esse ponto 

contrariava, inclusive, os preceitos cristãos, pois não necessariamente era preciso transpor as 

barreiras da morte a caminho de uma alma pura através de uma vida na espiritualidade, mas 

que essa “inteireza” e essa ligação com o Uno poderiam ser obtidas através de uma meditação 

filosófica constante. 

O monismo neoplatônico diverge, em alguma medida, do dualismo platônico, que 

diferencia o universo dos sentidos do universo das ideias. Plotino acreditava na possibilidade 

de uma fusão completa da alma humana com Deus e baseava essa afirmação nas chamadas 

experiência místicas experimentadas por algumas pessoas e por uma experiência que ele 

próprio teria passado. Portanto, concebia intersecções entre os dois universos. Nessa 

concepção, tudo estaria ligado e Deus estaria em tudo: Plotino introduziu, segundo Jacqueline 

de Romilly (1984, p.270-271), "a crença em tudo que pode servir de intermediação entre o 

homem e deus – ritos, astrologia, crença nos demônios –, de tal forma que o neoplatonismo é 

infinitamente menos racionalista e infinitamente mais religioso que o platonismo no qual ele 

se  respaldava". 

José Carlos Baracat Junior (2006) afirma que o platonismo de Plotino era mais 

religioso, mas adverte que isso não significa que ele fosse menos racional do quê Platão. Para 

o autor, a religiosidade de Plotino é fundada em uma espécie de “conduta sobre-humana”, na 

qual “a união mística, alcançada apenas através de uma vida virtuosa e da filosofia, é 

exatamente o coroamento da racionalidade”. O autor fecha a questão analisando como Plotino 

toma a questão do “universo sensível” e do “universo inteligível”: 

 
Plotino, de fato, fala constantemente do "universo sensível" e do "universo 
inteligível", "deste universo" e "daquele universo", "aqui" e "lá", "alto' e 
baixo"- e constantemente qualifica "este" de inferior, falso, cópia, e "aquele" 
de melhor, verdadeiro, original. Mas é preciso entender que essa é uma 
linguagem metafórica, pedagógica e, principalmente, a linguagem do 
platonismo tradicional. O universo inteligível não é um universo diferente 
para Plotino, e sim este nosso mundo cotidiano, não tal como apreendido 
pelos sentidos, mas apreendido através de nossa capacidade cognitiva mais 
poderosa. Em linguajar contemporâneo, distinguiríamos uma apreensão 
“filosófica" e uma “pré-filosófica" do mundo, um mesmo mundo que pode 
ser interpretado racionalmente ou sentido sensorialmente. Plotino diria que a 
apreensão intelectual dos objetos nos revela o mundo que é, isto é, nos revela 
um conceito, urna essência que permanece inalterada e sempre 
compreensível (BARACAT  JUNIOR, 2006, p.128). 
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Plotino é o ponto de partida para entender as formulações de Agostinho, em especial 

as ideias presentes em A Cidade de Deus. 

De Civitate Dei, escrita entre os anos de 416 e 417, é composta por vinte e dois tomos. 

O conturbado contexto de sua produção – Roma vivia o cerco e a invasão dos Visigodos, sob 

o comando do rei Alarico, desde 410 – e Agostinho toma como um de seus propósitos rebater 

as criticas ao cristianismo, culpabilizado, por alguns, pela queda do Império Romano. Com 

esse objetivo, discute temas como a origem e substancialidade do bem e do mal, do pecado, 

da contingência, a necessidade do direito, da lei e das penas e a importância do tempo e do 

espaço, da providência, da ação humana e do destino para o desenvolvimento da História. Na 

sua concepção fenomenológica da história, Agostinho argumenta que o sentido da história e 

sua razão de ser é a própria construção da “cidade de Deus” em toda parte e todo o tempo.14
 

Em verdade, Santo Agostinho aponta para a existência de duas cidades: a de Deus e a 

dos homens. A primeira está fundada sobre o amor a Deus e sobre a renúncia às 

vaidades humanas. Acidade dos homens, ao contrário, está fundada sobre o amor-próprio, que 

leva ao desprezo de Deus. Agostinho descreve a fundação dessas “cidades” por Caim e 

Abel. Caim teria criado a “cidade” na terra, enquanto Abel, que não construíra nenhuma 

“cidade” na terra, teria fundado a cidade celeste. A cidade terrena estava destinada a sofrer 

eternamente, enquanto na segunda reinaria o amor fraterno entre os membros da comunidade 

e entre eles,  Deus. O “cidadão do mundo”, cuja alma foi corrompida pelo pecado, é o 

“habitante” da cidade dos homens e encontra-se desprovido de graça. Já o “peregrino do 

céu” mantém o amor e a fidelidade a Deus e, por meio da graça, se redime dos seus 

pecados colocando-se como servo fiel da cidade celeste. Estamos, pois, diante de dois 

agrupamentos humanos: o primeiro comporta aqueles que vivem segundo a lei dos homens; o 

segundo que vive segundo a lei de Deus. As cidades, portanto, não têm existência geográfica 

ou física, nem correspondem ao domínio da Igreja e do Estado, pois na Igreja existem homens 

que, na realidade, pertencem à cidade terrena; e, da mesma forma, entre os sujeitos que 

ainda estão fora da Igreja, pode-se encontrar predestinados à cidade celestial: 

 
Estas e outras que tais, — se é possível encontrar outras mais fecundas e 
mais propositadas, — poderão ser as respostas que a resgatada família de 
Cristo Senhor e a peregrina cidade de Cristo Rei darão aos seus inimigos. É 
bom que ela não esqueça que até entre os seus inimigos se ocultam alguns 
dos seus futuros concidadãos — para que não julgue ter sido improfícuo 
esperar por eles, suportando-os como inimigos, até ao dia em que ela os 
acolherá  como  crentes. Do  mesmo  modo sucede  que  a  cidade  de  Deus, 

 
 
 

 

14 Sobre A Cidade de Deus, Ver Agostinho (1996), Barros (2011) e Campos ([20--}) 
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durante a sua peregrinação pelo mundo, conta no seu seio com pessoas a si 
unidas pela comunhão dos sacramentos (conexos communione 
sacramentorum) que não partilham com ela a herança eterna dos santos. 
Alguns mantêm-se escondidos; outros são conhecidos. Como os inimigos, 
não hesitam em murmurar contra Deus de cuja marca sacramental são 
portadores. Tão depressa com eles enchem os teatros, como logo a seguir 
conosco enchem as igrejas. Não há que desesperar da emenda de alguns, 
nomeadamente destes últimos, pois que entre os nossos mais declarados 
adversários se escondem alguns predestinados a tornarem-se nossos amigos, 
coisa de que eles nem suspeitam (AGOSTINHO, 1996, p.191). 
 

 
Sobre o entrelaçamento das duas cidades, afirma Agostinho (1996, p. 191): “De facto, 

estas duas cidades estão mutuamente entrelaçadas e mescladas uma na outra neste século, até 

que no último juízo serão separadas.” De algum modo, essa perspectiva das duas cidades está 

presente no pensamento vieirense sobre o Quinto Império, embora atualizada por uma leitura 

tomista (e, portanto, aristotélica). 

Se a patrística havia se pautado pela necessidade de conciliação entre a fé e a razão, o 

movimento identificado como escolástica, que tem em Tomás de Aquino seu maior expoente, 

foi responsável pela sistematização da filosofia cristã à luz da filosofia aristotélica. Num 

sentido mais restrito, podemos entender por escolástica a especulação filosófico-teológica 

desenvolvidas nas escolas da Igreja desde Carlos Magno até a Renascença. Nessas escolas, 

embriões das Universidades, priorizavam-se o ensino da retórica, gramática, música, 

geometria, aritmética, astronomia e dialética. 

Como organização filosófica e teológica, a Escolástica procurou solucionar, a partir do 

dogma religioso e de um estudo meticuloso da episteme da ratio ocidental, problemáticas que 

envolviam fé e razão, desejo e pensamento, realismo e nominalismo. Entre as inúmeras 

questões levantadas pelos pensadores do período focado, estava a da existência de Deus. 

Entre o início do século IX e o fim do século XII, as reflexões no domínio da 

escolástica levaram à harmonia entre fé e razão. O segundo momento, do séc. XII ao início do 

séc. XIV, foi marcado pela ruptura entre razão e fé e pela afirmativa de que o real em sua 

totalidade, natureza e história, é racional. Do século XIV ao século XVI a filosofia escolástica 

reafirma a existência de diferenças fundamentais entre a fé e a razão. 

O mais importante pensador da Escolástica, Tomás de Aquino, foi responsável pela 

sistematização do modelo teológico-filosófico do cristianismo ocidental. O princípio de 

ordenação das coisas, apropriado da filosofia aristotélica, foi resgatada no processo de 

construção de uma visão particularizada sobre os campos de atuação da Igreja e do Estado. 

Em conjunto com a teoria das duas cidades de Santo Agostinho, a doutrina política tomasiana 
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está na base do pensamento teológico-político-retórico de Vieira e, em particular, da defesa 

do Quinto Império. 

Tomás de Aquino nasceu no castelo de Roccasecca, nas proximidades da cidade de 

Aquino, Reino das Duas Sicílias, no ano de 1225. Iniciou seus estudos com os monges 

beneditinos da Abadia de Montecassino e ingressou na Ordem Dominicana em 1244. Um ano 

mais tarde, partiu para Paris. Lá deu prosseguimento à sua formação teológica sob a 

orientação de Alberto Magno (1200-1280), filósofo estudioso de Aristóteles, frade 

dominicano e bispo de Ratisbona. Em 1248, Tomás dirigiu-se para Colônia, onde permaneceu 

até 1252. Em 1259, em Paris, obteve o título de Doutor em Teologia. Ainda, em 1259, 

retornou para Itália e lecionou em cidades como Agnani, Roma, Viterbo e Orvieto. Entre os 

anos de 1269 e 1272 foi professor em Paris. Morreu na Itália, no convento dos cistercienses 

de Fossanova, em 7 de março de 1274 aos 49 anos. 

Foi durante a estadia em Paris que o Aquiniano tomou contato mais íntimo com os 

debates sobre a relação entre fé e razão, com os conflitos que, no seio da intelectualidade, 

opunham a crença nas revelações bíblicas e as investigações sobre o pensamento filosófico 

grego e, especialmente, aristotélico no século XIII. Mattos (2004, p. 6) explica  a 

proeminência parisiense nesses debates teológico-filosóficos pelo fato de Paris ser “a capital 

do mais poderoso reino da Europa e pólo de atração de estrangeiros de todas  as 

procedências”. 

Centro catalisador de pensadores e modos de pensar dos mais diversos, Paris se torna 

centro de debates sobre o papel da filosofia no sistema educacional sustentado pela Igreja. 

A intransigência inicial do papado em referendar a existência e o modelo organizacional das 

universidades explica-se pelo temor de que os dialéticos (os professores de filosofia) 

pudessem dominá-las, em detrimento dos teólogos (os expositores e comentadores das 

Sagradas Escrituras). Destaca Mattos (2004, p. 7): “A dialética não devia ser mais do que um 

instrumento auxiliar, e os mestres de teologia não deviam fazer ‘ostentação de filosofia’, 

determinava uma disposição papal de 1231”. 

A preocupação com os avanços do pensamento filosófico grego – e com os prejuízos 

que esses avanços poderiam acarretar ao projeto de difusão da fé e à extensão do domínio da 

Igreja – não era uma novidade. Presente desde a época da Patrística, essa preocupação se 

renova, desde a segunda metade do século XII, frente à retomada dos estudos sobre o 

pensamento aristotélico, estimulada pelas traduções que se difundem a partir da escola de 

Toledo na segunda metade do século XII. As ideias de Aristóteles foram trazidas à baila em 

um contexto em que o ceticismo tomava corpo na Europa Ocidental. Como destaca Camargo, 
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uma das ideias de Aristóteles que mais incomodaram os defensores da fé foi a de um mundo 

eterno e não criado por Deus: 

O Livro V contém a positiva concepção de Aristóteles acerca do 
suprassensível. Convém acrescentar que a concepção de Deus  apresentada 
no livro V 6-9 da Metafísica de Aristóteles conclui que deve existir uma 
substância eterna, que é Ato Puro, e causa final do movimento. Esse Ato 
Puro é, em última instância, puro pensamento, absoluta transcendência, vida 
divina fechada em si mesma: um divino pensamento que pensa  eternamente 
a si mesmo. A sua relação com o mundo é ascendente, do mundo para Deus, 
enquanto causa final de tudo. Nessas condições, o Ato puro não conhece o 
Primeiro Motor do mundo físico, nem o mundo (CAMARGO, 2009, p.15). 

 
A concepção aristotélica do suprassensível é, por princípio, contrária à crença na 

existência de um Deus pai-criador-consciente e, mesmo, um contraponto à filosofia de Platão, 

utilizada por Agostinho para fundamentar racionalmente a existência de Deus e de uma igreja 

condutora. Há, efetivamente, na filosofia aristotélica, “uma tangência da vida contemplativa 

com a vida divina, que faltava em Platão, porque o conceito de Deus como Mente Suprema, 

Pensamento de Pensamento, só aparece com Aristóteles” (REALE, 1994, p. 207). No 

entanto, uma questão precisava ser resolvida para que o pensamento de Aristóteles fosse 

absorvido pela religião cristã: a existência ou não de um motor primeiro, gerador de todos 

os outros movimentos. Tentativas de aproximação entre a filosofia de Aristóteles e a fé cristã, 

por parte de dialéticos e teólogos, não conseguiram evitar que o ensino de física 

aristotélica fosse proibido nas escolas da Igreja. 

A primeira proibição foi determinada pelo concílio de Paris, em 1211, e a segunda 

ocorreu em 1215, quando o legado papal, durante a formulação dos estatutos da Universidade 

de Paris, veda a leitura de textos como Metafísica e Filosofia Natural de Aristóteles (MATTOS, 

2004, p.7). As medidas não obtiveram o resultado esperado no momento em que a filosofia de 

Aristóteles causava forte empatia entre os intelectuais. Coube ao Papa Gregório IX  a 

iniciativa de permitir o acesso aos textos de Aristóteles, “desde que expurgadas de afirmações 

contrárias aos dogmas da Igreja” (MATTOS, 2004, p.7-8). Mas pode-se atribuir a Tomás de 

Aquino a formulação que levaria à “teologização” de Aristóteles na perspectiva da fé cristã. 

Para o filosofo grego, tudo que se move seria movido por outro ser. Na concepção de 

Aristóteles, a compreensão desse eterno movimento não permitiria chegar ao primeiro ser 

movente, ao poder motriz primeiro ou a algo que se pusesse entender como tal. Para Tomás 

de Aquino, entretanto, o desconhecimento desse primeiro motor, não criado, lançaria o 

homem a um processo de indefinição perpétuo, logo: 
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A primeira via é esta: Tudo aquilo que se move é movido por outro (VII 
Física 21, 241b; Cmt 1). É evidente aos sentidos que algo se move, como, 
por exemplo, o sol. Logo deve ser movido por outro movente. Ora, esse 
outro movente ou é movido ou não é. Senão é movido confirma-se o nosso 
intento, isto é, o de que é necessário afirma-se que há um movente imóvel. 
A’este denominamos Deus. Se, porém, é movido, então o é por outro 
movente. Assim sendo, ou se deve proceder indefinidamente, ou se deve 
chegar a um movente imóvel. Mas como não se pode proceder 
indefinidamente, é necessário pôr um primeiro movente imóvel. Não 
obstante, duas proposições desta demonstração devem ser ainda 
demonstradas: tudo que é movido, é movido por outro; e, na série de 
moventes movidos, não é possível proceder-se indefinidamente (TOMÁS DE 
AQUINO, 1990, p.37). 

 
Tomás de Aquino apropria-se da filosofia aristotélica, selecionando tudo aquilo que 

pudesse robustecer os princípios da fé cristã e funda uma síntese teológica e um corpo 

doutrinário que acabou por modificar as formas de pensamento e ação da  Igreja  e, por meio 

dela, todo o ocidente medieval, por mais de quatro séculos, até o movimento neotomista 

do século XVII. 

A doutrina política de Tomás de Aquino está amparada nessa lógica da conciliação 

entre a filosofia aristotélica e a fé cristã e prevê a existência de uma Razão de Estado que 

acabaria impregnando o projeto messiânico do Quinto Império, sustentado por António Vieira. 

Sob a influência de Aristóteles, Tomás de Aquino percebia a communitas civitantes ou 

respublica, como realidade natural. Para o dominicano, o conjunto das relações dadas no 

âmbito da república, do Estado, eram uma realidade tão natural quanto aquela da organização 

familiar ou qualquer outra forma de congraçamento e convivência humana. O devir humano, 

entretanto, enquanto uma busca pelo aperfeiçoamento da própria natureza do homem, só 

poderia ser alcançado em Deus. Portanto, o objetivo ultimo das ações humanas excederia ao 

próprio homem, pois  sua  vontade,  mesmo  que  de  maneira  inconsciente,  o  leva ao ser 

supremo. 
De acordo com o finalismo aristotélico adotado por Tomás de Aquino, todas 
as operações dos corpos materiais tenderiam a um fim, mesmo quando 
desprovidos da consciência disso. A regularidade com que alcançam seu fim 
mostraria que eles não estão movidos pelo acaso; a regularidade seria 
intencional e desejada. Uma vez que aqueles corpos estão privados de 
conhecimento, pode-se concluir que há inteligência primeira, ordenadora da 
finalidade das coisas. Essa inteligência sobre humana seria Deus (MATTOS, 
2004, p. 10). 

 
No entanto, explica São Tomás, nem toda vontade é positiva. Para ser considerada boa, 

ela deve estar em conformidade com a norma moral, presente entre os homens como um 

reflexo da lei eterna, da lei divina. Como a vontade divina não pode ser conhecida pelo 

homem, a humanidade deveria, pois, resignar-se a obedecer aos princípios da lei natural ou lei 
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da consciência humana. Mattos (2004) lembra que, politicamente, Tomás de Aquino definiu a 

existência de três tipos de leis que serviriam para guiar a comunidade em direção ao bem 

comum: 

 
O primeiro é constituído pela lei natural (conservação da vida, geração e 
educação dos filhos, desejo da verdade); o segundo inclui as leis humanas ou 
positivas, estabelecidas pelo homem como base na lei natural e dirigida à 
utilidade comum; finalmente, a lei divina guiaria o homem à consecução de 
seu fim sobrenatural, enquanto alma imortal (MATTOS, 2004, p. 13). 

 

São Tomás propõe uma organização harmoniosa, na qual o poder temporal e o poder 

espiritual exercerão uma mediação importante entre os homens. O Estado, ou poder temporal, 

era compreendido como instituição natural, com função de promoção do bem comum. Já a 

Igreja se constituiria, essencialmente, enquanto uma instituição orientada para fins 

sobrenaturais. Não há em São Tomás uma indicação de subordinação do Estado à Igreja, mas 

enfatiza-se a relação entre a ordem natural à ordem sobrenatural e o fato de que a última 

aperfeiçoaria a primeira. Porque a Igreja seria sempre com Deus e “Deus é superior a 

tudo quanto se possa pensar” (TOMÁS DE AQUINO, 2004, p. 139). Enfatiza o teólogo: 

 
A Providência [...] destina os homens a uma felicidade bem maior que aquela 
que a franqueza humana pode experienciar no decurso da vida presente, era 
necessário que o espírito humano fosse atraído a um nível mais elevado do 
que aquele que a nossa razão pode alcançar na terra, a fim de que se aprenda 
o que se deve desejar e se empenhe em buscar aquilo que supera  totalmente 
o estado da vida presente. Esta é a função principal da religião cristã, a qual, 
mais que qualquer outra, promete bens espirituais e eternos. Razão pela qual 
a maior parte das verdades que esta religião propõe superar o intelecto do 
homem, ao passo que a Lei antiga, que prometia sobre tudo coisas temporais, 
propunha poucas coisas que ultrapassam as forças da razão humana (TOMÁS 
DE AQUINO, 2004.p. 139). 

 
As formulações de Aristóteles, tomadas por Tomás de Aquino para a comprovação da 

existência meta-racional de Deus, são ressignificadas de modo a consolidar a percepção de 

Deus como um princípio gerador e organizador de tudo. Ademais, à vontade e a inteligência 

divina são tomadas como arché e logos, fios condutores entre o natural e o sobrenatural, entre 

o temporal e o divino. Na definição de um plano das finalidades ultimas das coisas e dos 

seres, a vida temporal é uma passagem a caminho da sobrenatural, portanto, a caminho do 

próprio movente primeiro (ser imóvel e imutável), Deus. 

Tomás de Aquino conclui que Deus envia pistas para que suas criaturas (os homens), 

pudessem fazer o caminho em sua direção: 
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Eis por que, em se dirigindo ao Pai, Jesus exclamou (Jo, 17, 3): “A vida 
eterna consiste no seguinte: que conheçam a Ti, Deus verdadeiro, e a Jesus 
Cristo que enviaste”. Em consequência, é em torno destas duas verdades que 
gira todo o conhecimento da fé: a divindade da Santíssima Trindade e a 
humanidade de Jesus Cristo constitui o caminho pelo qual se chega à 
Divindade. Por isso é necessário, para os que peregrinam no mundo, 
conhecer a via pela qual se possa atingir a meta. Por outra parte, na pátria 
celeste a ação de graças a Deus não seria suficiente, se os santos não 
conhecessem o caminho pelo qual alcançaram a salvação. Eis por que o 
Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos (Jo, 14, 4): “Conheceis para 
onde vou, conheceis também o caminho (TOMÁS DE AQUINO, 2004, p.154). 

 
A busca, sempre determinada, pela organização e pelo sentido de todas as coisas fez 

com que São Tomás reconhecesse a importância do Estado para a preservação da fé e da 

Igreja, elementos imprescindíveis para que o homem conhecesse a Deus e a salvação eterna.  

A balança penderia sempre positivamente para Igreja, entendida como uma ordem superior 

ao Estado. 

O Estado existe para bem comum (o bonum comunie) e o seu fim último é garantir ao 

homem o bem-estar material, as condições de sobrevivência na terra. Já os fins eternos, 

da ordem do sobrenatural, considerados os mais importantes, não são da competência do 

Estado, mas da Igreja. O Estado não deve desconhecê-los e deve respeitar e apoiar a Igreja 

nos seus intentos de alcançá-los. Sobre a natureza do Estado em Tomás de Aquino, destaca 

Moncada (2006, p. 85): 

 
Donde, em suma, há que concluir que, não obstante a sociedade política 
dever inserir-se nesta total hierarquia de fins, admitindo a preeminência do 
poder espiritual da Igreja, nem por isso um tal reconhecimento conduz a uma 
posição teocrática pura, mas apenas, e quando muito, à ideia dum poder 
indirecto do espiritual sobre o temporal, da Igreja sobre o Estado. Trata-se 
duma relação entre os dois semelhante à relação que existe entre Filosofia e 
Teologia, entre a razão natural e a revelação. A autonomia de que as 
primeiras gozam na esfera natural não significa separação em frente das 
segundas, mas simplesmente subordinação e coordenação dentro duma única 
ordem de fins. 

 
Portanto, o que vemos na filosofia tomasiana é uma proposta de cooperação entre dois 

poderes com vistas à realização do fim último: redenção e salvação. À Igreja e ao Estado 

Tomás de Aquino fornece justificativas para as suas ações e defende o fortalecimento de 

ambos enquanto instituições independentes e complementares: a Igreja deve trabalhar para a 

sustentação ideológica dos poderes do Estado e o Estado, quando solicitado, deve exercer o 

seu poder protetor e repressivo em proveito da Igreja. 

Na esteira das reflexões tomistas sobre o Estado, a filosofia política ganha forma, no 

alvorecer do mundo moderno, com o propósito de criar modelos teóricos que garantissem a 
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eficiência dos poderes seculares. Na primeira metade do século XVI, em O Príncipe15, 

Maquiavel já intuía a divisão dos poderes. Segundo Dalmo Dallari, pesquisador da área do 

direito, na obra Teoria Geral do Estado, Maquiavel via com interesse a possibilidade de 

divisão dos poderes, pois poderia significar um alívio nas responsabilidades do príncipe que 

poderia se eximir de tomada de posição em determinados conflitos, que passariam então a ser 

mediados pela justiça: 
 

Segundo informação contida em "O Príncipe", de MAQUIAVEL, no começo 
do século XVI já se encontravam na França três poderes distintos: o 
legislativo (Parlamento), o executivo (o rei) e um judiciário independente. É 
curioso notar que MAQUIAVEL louva essa organização porque dava mais 
liberdade e segurança ao rei. Agindo em nome próprio o judiciário poderia 
proteger os mais fracos, vítimas de ambições e das insolências dos 
poderosos, poupando o rei da necessidade de interferir nas disputas e de, em 
conseqüência, enfrentar o desagrado dos que não tivessem suas razões 
acolhidas (DALLARI, 1993, p.183). 

 
No entanto, para Maquiavel, acima da divisão dos poderes, com o objetivo de verificar 

e corrigir possíveis desvios e garantir a perenidade do poder constituído, estava o príncipe, ao 

qual ele dedica o seu texto mais importante. 

Historicamente, a filosofia política esteve sempre pautada pela necessidade de 

estabelecer o melhor arranjo de Estado e de estruturação social, ou seja, sempre versou sobre 

a conquista, o exercício e a manutenção do poder. Em Platão, Maquiavel, Hobbes, Locke, 

Rousseau, Aristóteles, Tomás de Aquino e em Vieira, as teses associadas ao conceito de 

filosofia política tiveram sempre como proposta promover a naturalização e aceitação das 

estruturas de poder ou, como quer Mourão (2008, p. 1), “fixar as condições segundo as quais 

os homens, antes de mais inscritos num hipotético ‘estado de natureza’, convêm em assinar 

um pacto ou um contrato social que institui uma autoridade soberana acima de qualquer um 

deles”. 

 

 

 3.3 A Razão de Estado na História do Futuro 
 
 
 Nas suas considerações sobre a política, António Vieira empenhava-se na defesa de 

construção de um  modelo  de  Estado  no  qual  a  ordem  natural  e  a espiritual  estivessem 
 

 

15 A primeira edição de O Príncipe foi publicada em 1532, após a morte do escritor. O livro faz parte 
do rol dos mais importantes tratados políticos da modernidade e teve papel crucial na  construção 
do conceito de Estado moderno. Seguia o mesmo estilo do Institutio Principis Christiani, de 
Erasmo de Roterdã, descrevendo as maneiras de conduzir-se nos negócios públicos internos e 
externos e sugerindo ações destinadas à manutenção do principado. 
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imbricados. A cidade de Deus era o degrau último a ser alcançado pela humanidade, renascida 

em Cristo. 

Na opinião de Vieira segurança do Estado é um direito inalienável e, para a sua 

consecução os governos deveriam, mesmo, confrontar as normas políticas, jurídicas, morais 

ou econômicas. A Razão de Estado tem por justificativa a necessidade de prover essa 

segurança inclusive para os governantes. Por outro lado, o Estado natural deve estender as 

suas ramificações para o sobrenatural, mediante a união com a Igreja, como havia propugnado 

Tomás de Aquino nas suas teses sobre as duas intuições. No Sermão do Santo Sacramento, 

pregado na igreja de Santa Engrácia, no ano 1662, Vieira propõe: 

 

Toda a vida não é mais que uma união. Uma união de pedras é edifício: uma 
união de tábuas é navio: uma união de homens é exército. E sem esta união 
tudo perde o nome, e mais o ser. O edifício sem união, é ruína: o navio sem 
união, é naufrágio: o exército sem união, é despojo. Até o homem (cuja vida 
consiste na união da alma e corpo) com união é homem, sem união é 
cadáver. A maior obra da Sabedoria, e da Onipotência divina, que foi o 
composto infalível de Cristo, consistia em duas uniões: uma união entre o 
corpo e a alma, e outra união entre a humanidade e o Verbo. Quando perdeu a 
primeira união, deixou de ser homem; se perdera a segunda, deixava de ser 
Deus. Oh, Deus! Oh, homens! Que só a vossa união vos fim de Cristo em se 
nos dar a comer, ou a comungar, introduzir-se aos nossos corações para os 
concordar e unir entre si: e sendo mesmo Cristo, não só o mediatário, senão 
também o meio dessa união, vede se tem justas causas de estar queixoso, de 
estar ofendido, e de estar agravado (VIEIRA, 2001, p. 160). 

 
Formalmente, a origem do pensamento sobre as razões de Estado pode ser situada no 

contexto de afirmação do Estado moderno, Na opinião de Meinecke (1957) e Pistone (1986), 

deve-se a Maquiavel a articulação das ideias que, ao seu tempo, já se encontravam 

latentes, no sentido da afirmação da Razão de Estado. Segundo Meinecke, embora o conceito 

jamais tivesse sido expresso nos textos do autor, Maquiavel, “por toda a vida esteve limitado 

por um propósito supremo definido para o Estado. E, da mesma forma, toda sua forma 

política de pensar é nada mais que um processo contínuo de reflexão sobre a Razão de 

Estado” (MEINECKE, 1957, p. 29. Tradução nossa). 

A expressão ganha o seu primeiro registro nos escritos de Francesco Guicciardini, o 

mais famoso historiador da Itália renascentista, que, entre 1526-1527, no seu Diálogo do 

Regimento de Florença, faz uso do termo para justificar a ação repressora dos Médici como 

instrumento necessário à manutenção do poder (VITA, 2005, p. 238). Mas foi com Giovanni 

Botero (1540-1617),  padre, poeta, professor, filosofo e  diplomata, formado  nas  hostes  da 

Companhia de Jesus, mais  precisamente  em  sua  obra  Della  Ragio  di  Stato,  que  o  termo 
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  “Razão de Estado” apareceu com uma significação mais bem definida e  acabada. 

Botero defende que o Estado é o domínio exercido sobre um povo, enquanto que a 

Razão de Estado seria toda ação ou qualquer meio que visasse estabelecer, manter e expandir 

o domínio de um governo: 

Stato è um domínio fermo sopra popoli e ragione di Stato si è notizia di 
mezzi a fondare, conservare e ampliare um dominio. Egli è vero  che, 
sebbene assolutamente parlando, ella si stendetre parti sudette, nondimeno 
pare che più strettamente abbracci la conservazione chel’altre, e dell’altre 
più l’ampliazione che la fondazione (BOTERO, 1997, p. 231). 

 

Trata-se de uma perspectiva conservadora, destinada a garantir a existência do Estado 

em uma ordem imutável. O governante seria zelador do Estado e da ordem estabelecida. 

Portanto, a razão do Estado não visa apenas dar sustentação ao poder do príncipe, mas dar 

sustentação ao modelo de organização social, inclusive os privilégios de certos grupos e 

instituições, como a Igreja, à qual Giovanni Botero esteve ligado durante toda a  vida. 

Botero pretende ofertar uma definição sui generis de senso político, ao afirmar que a 

prudência “é uma virtude, quando voltada a busca dos meios necessários para se atingir um 

objetivo final” (BOTERO, 1997, p.58. Tradução nossa). Para Gianfranco Borrelli, a prudência à 

qual se refere Botero está em consonância com o princípio da ars practica definida por 

Aristóteles como o emprego dos conhecimentos em geral e dos fatos em particular nas 

atividades práticas da  política. 

Certamente, Botero, cuja formação educacional e teológica foi obtida nas hostes 

Jesuítas, teve contato com os textos de Tomás de Aquino. O estudo da produção tomasiana, 

indubitavelmente, fazia parte do currículo educacional da Ordem. 

Com relação ao pensamento de Maquiavel, a Della Ragio di Stato ostenta certa 

ambivalência. O escritor de o Príncipe defendia, claramente, a intervenção sobre assuntos 

religiosos, se fosse de interesse do príncipe; e, no caso específico da Itália, via a Igreja como 

um empecilho para a formação de um Estado uno. Para Maquiavel, era necessário estabelecer 

limites ao poder da Igreja e agregá-la ao Estado como instrumento de controle: 

 
É que a Igreja mantém esta terra dividida. E, realmente, terra alguma jamais foi 
unida ou feliz, a não ser quando inteiramente submetida a uma só república ou a 
um só príncipe, como ocorreu com a França e com a Espanha. E a razão de a 
Itália não  estar  nas  mesmas  condições  e  não  ter  uma  só república  ou  um 
só príncipe para governá-la é somente a Igreja: porque tendo ela aqui 
estabelecido sede e governo  temporal,  não  teve  força nem virtù  suficiente 
para ocupar a tirania da Itália e tornar-se  seu  príncipe, enquanto,  por outro 
lado, não foi bastante fraca para, por medo de perder o domínio de suas coisas 
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temporais, convocar a ajuda de algum poderoso que a defendesse contra aquele 
que se tivesse tornado poderoso demais na Itália. (MAQUIAVEL, 2007,  p.55). 

 

Sobre as relações entre religião, poder e Estado em Maquiavel, interpreta José L. Ames 

(2002, p. 200) que: “a religião é um elemento de grande eficácia política que deve ser 

manejada com astúcia pelo chefe do Estado para manter as instituições e a moralidade pública 

e para assegurar melhor a defesa da pátria”. Entretanto, ao abdicar da força e da virtú 

necessária ao governo das coisas temporais, a Igreja necessita que o Estado estenda sua força 

à proteção da religião e da própria Igreja. 

As ideias de Botero, diferentes das de Maquiavel, propugnavam o estreitamento da 

aliança entre os poderes temporal e espiritual e sugeriam o desenvolvimento de uma política 

confessional para a qual deveriam contribuir os novos conhecimentos de governo, sem que 

Igreja e Estado perdessem independência. 

Em um contexto de reordenação da vida social, a Razão de Estado boteriana respondia 

à emergência, sugerida pelas mais altas autoridades da Igreja de Roma, de desenvolver um 

pensamento político-católico que levasse em conta o problema do governo temporal do 

Estado moderno. 

O texto de Botero é o primeiro grande tratado voltado à Razão de Estado e inaugura 

um debate filosófico-político que se impulsiona numa série de outras produções e variantes, 

como a Razão de Estado cristã, defendida por Trajano Boccalini (1556-1613) em 

contraposição à Razão de Estado proposta por Botero. Para Boccalini, a Razão de Estado é 

uma boa lei para o Estado, mas adverte que ela é essencialmente contraria à lei de Deus e à 

dos homens (MALTEZ, 2009, p. 1). A variante cristã da Razão de Estado teve grande aceitação, 

especialmente em Portugal e Espanha, a partir de outro texto, o Politicorum, de Justus 

Lipsius: 
O movimento derivado da Razão de Estado, a partir da obra de Justus 
Lipsius, Politicorum…, de 1589, teve particular importância em Portugal e 
em Espanha, com Pedro de Ribadeneyra, Saavedra Fajardo, Francisco 
Quevedo, Fernando Alvia de Castro. Pedro Barbosa Homem, João Salgado 
Araújo, António Carvalho Parada, António Sousa Macedo, Manuel 
Fernandes Vila Real e António Henriques Gomes (MALTEZ, 2009, p. 2). 

 
De maneira geral, os tratados derivados da obra boteriana se debruçam sobre a tarefa 

de traçar caminhos para a seguridade do Estado. Esses princípios estão presentes também no 

pensamento de António Vieira, em especial em sua História do Futuro. O inaciano tinha 

conhecimento do debate em torno da Razão de Estado e, em alguma medida, sustentado em 

uma “literatura” messiânica e escatológica própria ao universo português, defendeu uma 

Razão de Estado cristã. 



68 
 

 
 
 

Vieira, versando sobre diversos temas concernentes ao seu próprio tempo, procurou 

soluções afinadas com o princípio do fim único. Pautado nesse princípio, discutiu os 

problemas relativos à escravização dos negros ou índios, posicionou-se sobre a tributação das 

classes que compunham o reino português, firmou posição contrária à perseguição dos judeus, 

debateu questões inerentes ao comércio e às guerras com Espanha e Holanda. Vislumbrava, 

sobretudo, o fortalecimento do Reino português, condição indispensável ao cumprimento do 

destino glorioso que lhe estava reservado: o de liderança na constituição do Estado messiânico 

do Quinto Império. 

O inaciano dialoga com os discursos de Maquiavel e de Botero. Em franca colisão 

com o pensamento de Maquiavel, Vieira, assim como o fizera Botero, tece críticas ao príncipe 

que não toma conhecimento da grandiosidade de Deus, subestimando a força divina ao 

preocupar-se mais com as questões de Estado do que com as espirituais. Vieira lembra então, 

que Moséis ao procurar “El-Rei Faraó” para notificá-lo que Deus exigia a libertação do povo 

de Israel, ouvira do monarca: “— Nescio Dominum et Israel non dimittam: 'Não conheço esse 

Deus, e não hei-de demitir a Israel.'”. É desse episódio que Vieira interpreta que nenhuma 

razão de Estado é suficiente e eficiente apartada de Deus ou em choque com ele: 

 
Não disse que não queria obedecer a Deus, senão que o  não conhecia; 
porque o príncipe que conhece a Deus, ainda que seja tão bárbaro  e 
arrogante como Faraó e em matéria de tanto peso e interesse, como demitir 
de si o domínio de uma nação inteira e tão populosa não pode duvidar de 
obedecer e se sujeitar à sua vontade. E porque Faraó o não fez assim, ainda 
que gentio e sem conhecimento de Deus, a reputação que granjeou com 
aquela teimosa resolução é a que hoje tem no mundo, e terá enquanto 
durarem os Livros Sagrados, de bárbaro, de néscio, de obstinado, de ímpio 
rei e de inimigo e destruidor (como foi por isso mesmo) de seu império. 
Resistir a uma razão tão evidente como a que diz — assim o quer Deus —, é 
tão indigna e tão afrontosa resistência, que nenhuma Razão de Estado a pode 
justificar, ainda que se perdesse o mesmo Estado (VIEIRA, [20--], v. I, p. 49). 

 
Ao sentido primeiro, para o qual deve se orientar toda ação humana, Vieira dedica a 

sua História do Futuro: 

 
Hão-se de ler nesta História, para exaltação da Fé, para triunfo da Igreja, 
para glória de Cristo, para felicidade e paz universal do mundo, altos 
conselhos, animosas resoluções, religiosas empresas, heróicas façanhas, 
maravilhosas vitórias, portentosas conquistas, estranhas e espantosas 
mudanças de estados, de tempos, de gentes, de costumes, de governos, de 
leis; mas leis novas, governos novos, costumes novos, gentes novas, tempos 
novos, estados novos, conselhos e resoluções novas, empresas e façanhas 
novas, conquistas, vitórias, paz, triunfos e felicidades novas; e não só novas, 
porque são futuras, mas porque não terão semelhança com elas nenhumas 
das  passadas.  Ouvirá  o  Mundo o que  nunca  viu, lerá  o que  nunca ouviu, 
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admirará o que nunca leu, e pasmará assombrado do que nunca imaginou. E 
se as histórias daqueles escritores, sendo de cousas menores antigas e 
passadas, se leram sempre com gosto, e depois de sabidas se tornaram a ler 
sem fastio, confiança nos fica para esperar que não será ingrato aos leitores 
este nosso trabalho, e que será tão deleitosa ao gosto e ao juízo a História do 
Futuro, quanto é estranho ao papel o assunto e nome dela. (VIEIRA, [20--], v. 
I, p.4-5). 

 
Hansen (2011) propõe quatro categorias para o desvendamento do sentido da história 

em Vieira: “os pressupostos metafísicos e os operadores lógicos, os teológicos e os retóricos”. 

O primeiro pressuposto (a presunção metafísica) daria conta da identidade indeterminada do 

conceito de Deus e de sua causalidade e determinação para com todas as outras coisas, uma 

vez que Vieira identificava a vontade de Deus como sendo a causa primeira e final da 

natureza e da história. Essa é a mesma posição teológica de São Tomás de Aquino. A 

vontade de Deus se revelaria, na opinião dos dois religiosos, no “tempo como conselho 

da vontade dos homens e orientação providencial do sentido da história” (HANSEN, 2011, p. 

1). 

Os operadores lógicos dizem respeito à analogia. Se Deus é o criador de todas as 

coisas, tudo tem princípio nele, desde os seres, os conceitos dos seres e os signos dos 

conceitos. A perspectiva está, também, em acordo com a metafísica da causalidade do 

motor primeiro de Aquino. Para Hansen, em Vieira aparece sempre uma relação analógica 

entre criador e criatura. A participação deste último na substância metafísica se daria por 

“analogia de atribuição – “Deus pra todos” – como criador de todos eles – e por analogia 

de proporção – “Deus diferentemente de todos” – segundo os graus hierárquicos da 

participação de cada um deles Nele”. (HANSEN, 2011, p. 1) 

A terceira das categorias seria a semelhança. A semelhança é o elo de relação entre 

todas as coisas. Em Vieira tudo é criação, efeito da mesma Causa e, concomitantemente, 

signos “reflexos da mesma Coisa essencial” (HANSEN, 2011, p.2). Contudo, semelhança não é 

identidade. Todas as coisas e seres são diferentes entre si e possuem uma existência  própria: 

 
A definição dos seres da natureza e dos eventos humanos como efeitos e 
como signo de Deus fundamenta a interpretação da história de Vieira. Ele 
estabelece relações de analogia e semelhança entre homens e acontecimentos 
do Antigo e do Novo Testamento com homens empíricos e acontecimentos 
do seu tempo, definindo a história profeticamente (HANSEN, 2011, p. 2). 

 
A quarta categoria proposta por Hansen é o juízo. Esta categoria foi usada 

estrategicamente na defesa de uma ideologia de Estado de fins messiânicos. Vieira 

estabeleceu  em  sua  ação  teológico-retórico-política  uma  série  de  definições,    promoveu 
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predicações, oposições e concordâncias entre “seres, conceitos e signos com  a 

verossimilhança e o decoro dos gêneros da eloquência sacra (o judicial, o deliberativo e o 

demonstrativo)” (HANSEN, 2011, p. 2). 

Para Hansen, essa organização teórica da justificação ideológica de Vieira estava 

fundada no aristotelismo: 
Quando trata dos assuntos do Império Português – a escravidão de índios, a 
guerra contra os holandeses, a necessidade de abrandar a perseguição aos 
judeus e cristãos-novos etc. -, Vieira os analisa com as 10 categorias do 
Organon, de Aristóteles, e conceitos de memória e imaginação do De anima, 
também do filósofo grego (HANSEN, 2011, p. 2). 

 
Assim, o sentido da história de Vieira gravitou em torno da busca da Eudaimonia 

aristotélica, a “plena felicidade”. Vieira discursa politicamente e apodera-se de elementos 

religiosos e proféticos patentes no imaginário português, além de rudimentos da contingência 

política do período, para criar um coerente mito de esperança lusitana. Vieira converte 

Portugal em uma Nova Roma ou na Cidade de Deus de Agostinho, que levantar-se-ia em 

substituição à Cidade dos Homens. Nessa nova ordem, duas ordens coexistiriam num regime 

de mutualidade: a ordem temporal, dirigida por D. João IV, e a atemporal, regida pela Igreja, 

na figura do papa. 

Deus é, portanto, a causa final do tempo e da história; e a felicidade plena só seria 

possível dentro de um plano salvífico que conduzisse a Ele. A porta para a salvação é 

oferecida por um profetismo essencialmente religioso,  ma s  de cunho político-nacionalista. 

O Quinto Império, conforme as formulações de Vieira revelam é um projeto com finalidade 

religiosa e sobrenatural, metafísica; porém, a sua realização passa, necessariamente, por um 

plano político e temporal que garanta os meios práticos e materiais necessários à sua 

consecução. 

Era mais que natural, num tempo de nascimento de nacionalismos, que Vieira 

elegesse para seu plano salvífico, a sua Pátria e Nação. Em primeiro lugar, era necessário 

justificar e convencer o seu próprio povo do protagonismo que deveriam exercer na 

condução dos cristãos para um tempo de justiça, bonança e felicidade em Deus: 
Antes das glórias de Portugal, que é o tempo futuro, e muitos centos e ainda 
milhares de anos antes (como depois mostraremos), também está prometido 
este terceiro e mais feliz estado do nosso Reino, e prometidos juntamente os 
meios e instrumentos prodigiosos por onde há-de subir e ser levantado ao 
cume mais alto e sublime de toda a felicidade humana; e o intérprete deste 
último e glorioso estado de Portugal já tenho dito quem é, e quão indigno de 
o ser, e por isso mui proporcionado (segundo o estilo de Deus) para tão 
grande e dificultosa empresa; para que até por esta circunstância conheçam 
os Portugueses que  a mesma  mão onipotente que há  vinte e  quatro     anos 
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conserva e defende tão constante e vitoriosamente o Reino de Portugal, é a 
que há-de levantar e sublimar ao estado felicíssimo e glorioso que lhe está 
prometido (VIEIRA, [20--], v. I, p. 14). 

 
Ivan Lins defende que as inúmeras demonstrações de paixão patriota em defesa de 

Portugal são um sinal de negligência de Vieira em relação a assuntos mais globais da religião 

e da religiosidade: 
É o que prova toda a vida de Vieira. Desde a sua primeira carta até à última, 
em uma enorme correspondência íntima que se estende por três imensos 
volumes e dura mais de sete décadas, o que se encontra quase em cada linha 
é o patriota esquecido de si mesmo, esquecido da Companhia, e, por vezes, 
esquecido até do Céu, só entregue de corpo e alma, a um pensamento único, 
avassalador, absorvente, exclusivista: a Pátria, esse “esse canteirinho da 
Europa, cantinho de terra pura e mimosa de Deus” como a Portugal chama 
num dos sermões pregados em Roma (LINS, 1966, p. 67-68). 

 
Em sentido contrário, Alcir Pécora (1994) aponta para a unidade do discurso 

vieirense. No entanto, a percepção de Lins demonstra o quanto está presente na obra de Vieira 

a preocupação com a questão do Estado. 

Em conformidade com o seu projeto, Vieira destaca-se desde o seu primeiro retorno a 

Portugal, no ano de 1641, c o mo  membro da missão de apoio a guerra de independência 

e a D. João IV, que conduzia a guerra contra a Espanha, empenhando-se nas formulações 

de teorias de legitimação do novo monarca. O messianismo profético, que, de tempos em 

tempos, recrudescia em Portugal, foi atualizado por Vieira com base em uma peculiar 

interpretação dos livros bíblicos de Isaías e Daniel, bem como nas Trovas de Gonçalo Annes 

Bandarra. Se constituíram, também, em fontes para a tese do Quinto Império os textos de 

Joaquim de Fiore (1132-1202), do jesuíta José de Acosta (em especial, o seu Procuranda), de 

Menasseh Bem Israel, rabino de Amsterdã e uma infinidade de textos canônicos, associados 

aos pais e doutores da Igreja. 

O Apocalipse, que, ao longo do tempo, foi objeto de interpretações e especulações por 

parte dos teólogos, torna-se uma referência importante para Vieira. No capítulo 20 do referido 

livro bíblico, Vieira encontra a justificativa para o seu plano milenarista. Norman Cohn 

chama a atenção para “a crença de alguns cristãos, fundando-se na autoridade do Apocalipse 

(Ap. 20, 4-6) de que, depois da sua segunda vinda, Cristo estabeleceria na terra um reino 

messiânico, onde reinaria durante mil anos até ao juízo final” (COHN, 1981, p.11). 

Além das interpretações milenaristas destaca-se, em Vieira, a perspectiva messiânica, 

mas, na interpretação de Fonseca (2012, p. 6) ela estava, neste contexto, “relacionada com 

uma forma de messianismo pós-bíblico que assume contornos de degenerescências da sua 

significação original”. 
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Milenarismo e messianismo encontram-se, assim, harmonizados na História do Futuro 

para dar sustentação à ideia do Quinto Império. A Razão de Estado aparecia como 

justificativa para toda ação necessária à realização da Cidade de Deus agostiniana e da 

Eudaimonia aristotélica, entendida, na substantivação do inaciano, como o Quinto Império do 

mundo. 

A perspectiva formal do Quinto Império assenta-se na profecia do profeta Daniel (1:2) 

que ao interpretar o sonho do imperador Nabucodonosor prever a existência futura de quatro 

impérios que sucederiam ao babilônico. A profecia que já contava na época de Vieira com 

algumas interpretações de quais seriam aqueles impérios previstos por Daniel, uma vez que o 

Profeta não fez referência a quais eram eles, ganha uma nova interpretação do Pe. Vieira 

que organiza a profecia de acordo com os seus planos para difusão do Quinto Império 

Português, como destacam Práce e Trčková (2012): 

 

Quinto Império é uma noção da Bíblia que é depois elaborada pelo Padre 
António Vieira e mais tarde também influencia e inspira Fernando Pessoa. 
Nesta cena da Bíblia fala-se sobre o sonho do rei da Babilónia, 
Nabucodonosor. No sonho apareceu-lhe uma estátua com a cabeça de ouro, 
peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de barro. 
Depois cai uma pedra grande e quebra os pés. O sonho foi interpretado pelo 
profeta Daniel. A interpretação é que depois do reino de Nabucodonosor, que 
é de ouro, vêm outros reinos. O seguinte será menor de prata, depois o 
terceiro de bronze, que dominará toda a terra. O quarto reino será forte como 
o ferro e o último, o quinto reino, nunca poderá ser destruído e demorará para 
sempre. A explicação tradicional desta interpretação é que o primeiro 
império é o da Babilónia ao qual segue o império Medo-Persa. O terceiro 
império é o da Grécia, o quarto o da Roma e o último, o quinto, é o 
Império universal. Segundo a interpretação do Padre António Vieira o 
primeiro império é o de Assírios, o segundo dos Persas, e terceiro dos 
Gregos, o quarto dos Romanos e finalmente, o quinto será o Império 
Português. Fernando Pessoa, que se ocupou também com este mito, 
interpretou-o um pouco diferentemente. Segundo ele, o primeiro império é 
o império grego, o segundo é o império romano, o terceiro é o cristianismo, 
o quarto a Europa e o Quinto Império será o dos portugueses (p. 23). 

 
A razão de Estado, em Vieira, está situada entre o tempo e o atemporal e a 

realização do Estado messiânico do Quinto Império era condição para a consolidação do 

projeto do “Estado definitivo”. Temos aí uma profecia a ser realizada em dois estágios: a 

passagem do Império com Cristo (o Quinto Império) para o Império de Cristo (o Reino dos 

Céus), após o juízo final. 
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A realização do Quinto Império, na opinião de Vieira passava pela a integração do 

índio à nação portuguesa, como súditos do rei e dotados de liberdade; pela manutenção dos 

judeus e de suas fortunas no território de Portugal; pela consolidação da paz com a Holanda, 

de modo a evitar a luta em duas frontes; pela criação de duas companhias de comércio 

portuguesas; pela formação de um corpo religioso competente e afinado com o messianismo 

português, etc. 

Portanto, dentro da engenhosidade vieirense, o Quinto Império precisava de todas 

aquelas pequenas razões de Estado para se realizar. No entanto, uma vez realizado e 

materializado converter-se-ia, o Quinto Império, na mais importante razão de Estado, o 

praerequisitum dos desígnios escatológicos e messiânicos do “Estado glorioso” pós-juízo 

final. É essa perspectiva que está sustentada na unidade teológico-retórico-política do jesuíta. 

Esta base é operada até aqui como fundamento ou linha guia de todo o discurso de Vieira, 

como se depreende do organograma a seguir: 

Imagem 1: A razão de Estado na unidade teológico-retórico-política de Vieira 
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Neste sentido, há dois caminhos para se pensar a razão de Estado em Vieira.  O 

primeiro gira em torno das razões de Estado de cunho prático: a paz com a Holanda, a 

elevação do ânimo e do espírito nacionalista português, esses principalmente por meio da 

educação e da pregação o que exigia uma formação condizente de pregadores e preceptores 

(missão essa própria da Companhia de Jesus), bem como, também, faziam parte deste rol, a 

criação de duas Companhias de Comércio nacionais, a manutenção em Portugal e a atração de 

judeus de outras localidades da Europa (e, com eles, as suas fortunas para o financiamento 

tanto das Companhias como do exército), além da incorporação do índio à sociedade 

portuguesa, como contingente importante para a defesa do Império e, também, a melhoria nas 

condições de trato dos escravizados negros, essa ult ima medida visava  uma diminuição dos 

conflitos entre negros escravizados e os senhores. Essas “razões” eram, para Vieira, 

condições práticas e naturais, Sine Qua Nons, para a realização do Quinto Império. 

O segundo caminho é o das questões de cunho escatológico e messiânico. Todas as 

questões práticas são  um  caminho natural para uma realização sobrenatural no  pensamento 

de Vieira. É por isso, que o ser político em Vieira está sempre em conformidade com o 

religioso, por que a razão de Estado para o inaciano é uma razão para realização dos desígnios 

religiosos. Pois, sem um Quinto Império com Cristo não haveria o retorno do próprio Cristo 

para o juízo final. É desta perspectiva que se depreende que a unidade teólogico-retórico- 

política é o que dá conformidade e sustentação para a razão de Estado em Pe. Vieira, em seus 

dois aspectos: do prático e natural ao místico e escatológico, por que em ultima análise essa 

“unidade” é a própria razão de Estado, pois sem essa unicidade o discurso vieirense cairia 

num vazio ou numa contradição insolúvel. 

Em verdade, concebida como meio para a exaltação da glória de Deus, toda a obra de 

Vieira pode ser compreendida a partir da lógica da razão de Estado. Mas, em História do 

Futuro essa lógica está francamente contaminada por um viés messiânico e nacionalista. 

Escrita com o propósito de contar a glória futura de Portugal, e, com isso, incitar o povo 

português à realização dos desígnios proféticos que, em período de incertezas e ameaças à 

independência, tomavam corpo em terras lusitanas. 

Nos anos que se seguiram à Restauração, urgia, aos ocupantes do trono português, 

obter o reconhecimento, por parte de outros reinos, da independência do reino de Portugal; 

reforçar as fronteiras contra novas investidas da Espanha; e recompor a unidade do reino, 

especialmente com  a  recuperação  de  colônias  ultramarinas,  perdidas  durante  o   período 
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da União Ibérica. Fonseca (2012) põe em destaque um outro problema a ser solucionado 

pelo Estado Português: a legitimação da dinastia que ascendeu ao trono com a coroação de 

D. João IV. O Conselho de Portugal, responsável pelos negócios portugueses na corte 

espanhola, firmou posição contrária à entronização do duque de Bragança, taxando-o de 

traidor e qualificando o movimento de restauração como rebelião. As teses legitimadoras 

partiam de conceituações jurídicas tanto quanto de crenças proféticas. Na opinião de Buescu 

(1993), era impossível dissociá-las. Vieira estabeleceu-se com relativo sucesso no rol dos 

pensadores de teorias justificantes e legitimadoras da ascensão de D. João IV à condição 

de mandatário supremo de Portugal. Complementarmente, posicionou-se claramente no 

sentido de demonstrar a impossibilidade de outro evento de submissão portuguesa à 

Espanha de Felipe II.  

 Vieira fazia uso das palavras como ferramentas de ordenação dos princípios que,  

segundo a escolástica, comporiam a própria alma - memória, vontade e inteligência – e 

os dirigia, estrategicamente, para intervenção prática nas questões do seu tempo. Para o 

inaciano, a ação política deveria se espelhar sempre na ação espiritual e as ações de governo 

deveriam se pautar nas palavras do Evangelho. As Escrituras Sagradas eram, para ele, 

uma espécie de manual para a boa marcha das coisas terrenas. 

A razão de Estado, em Vieira, apresenta-se como uma solução para questões 

circunstanciais, mas visando, sempre, um objetivo-fim metafísico. Daí que a sua realização 

passava, necessariamente, pelo entrelaçamento entre Estado e Igreja. As duas instituições 

deveriam agir em mutualidade, fortalecendo-se para o reordenamento do mundo, por meio da 

difusão da esperança, da elevação do ânimo e da promessa, de acordo com os princípios 

previstos na Eudaimonia aristotélica e na Cidade de Deus de  Agostinho. 

Vieira enumera as razões que levam à persuasão e conversão à verdade do Império 

temporal de Cristo: 

E assim a primeira e mais relevante de todas se funda na união hipostática 
com que a humanidade sagrada de Cristo está unida ao Divino Verbo, posto 
que esta mais se pode chamar natureza que razão; outra é o merecimento 
infinito de Cristo, inseparável a todas as suas acções, pelo qual lhe eram 
devidas todas as dignidades e grandezas humanas, sem exclusão de poder, 
autoridade e soberania alguma, em consequência do qual merecimento se 
ajuntou a ele a vontade eficaz divina, que foi o princípio efectivo donde 
emanou e se derivou a Cristo a comunicação liberalíssima, e como 
investidora absoluta desta suprema e universal potestade; assim que  as 
razões fundamentais do império temporal de Cristo são três: o ser quem é, o 
seu merecimento e a vontade divina, que é razão de si mesma (VIEIRA, 
[20--], v. II, p. 55). 
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 Vieira trabalha sempre no intento de destacar a devoção e a especial fidelidade do 

povo português a Cristo e à Igreja como virtudes fundamentais, as  quais  conferiam  um  

status  privilegiado  e  credenciava ao posto de povo eleito, de merecedores do domínio do 

Império de Cristo na Terra. 

A escatologia cristã no Ocidente resulta de uma doutrina eivada de considerações 

sobre os últimos tempos, últimos dias ou estado final das coisas. Esse quadro doutrinário 

sobreleva em importância o fim e antecipa o futuro de modo a manter o controle sobre o 

presente. Na História do Futuro, Vieira revela-se tributário da interpretação escatológica, 

demonstra interesse pelo gerenciamento do tempo, no seu talento no convencimento das 

almas, mostra-se menos afeito à propagação da temeridade, dando preferência à promoção da 

esperança e do ego português. 

Construída a partir de exemplos tirados das Escrituras, especialmente em suas 

passagens proféticas, escatológicas e messiânicas, a História do Futuro está voltada não para 

o passado, mas para o futuro: 
As outras histórias contam cousas passadas; esta promete dizer as que estão 
por vir. As outras trazem à memória aquelles sucessos públicos que vio o 
mundo; esta intenta manifestar ao mesmo mundo aquelles segredos ocultos e 
escuríssimos que não chegam a penetrar o entendimento (VIEIRA, [20--], v. I, 
p. 2). 

 
A História do Futuro não chegou a ser concluída. O texto que foi legado à 

posteridade foi o chamado Livro Anteprimeiro, destinado a marcar o fim de um tempo e a 

chegada de um novo e supostamente estava amparado em “provas” e “fundamentos” 

irrefutáveis (CORDIVIOLA, 1996). Mas esse era tão somente a introdução de um texto maior, 

que deveria contar, ainda, segundo o próprio Vieira, com mais sete partes ou livros, entre as 

quais os esboços incompletos e jamais unidos da Clavis Prophetarum e do Quinto Império: 
Divide-se a História do Futuro em sete partes ou livros: no primeiro se 
mostra que há-de haver no Mundo um novo império; no segundo, que 
império há-de ser; no terceiro, suas grandezas e felicidades; no quarto, os 
meios por que se há-de introduzir; no quinto, em que terra; no sexto, em que 
tempo; no sétimo, em que pesca. Estas sete cousas são as que há-de 
examinar, resolver e provar a nova História que escrevemos do Quinto 
Império do Mundo(VIEIRA, [20--], v. I, p. 9). 

 
Vieira deu início à redação da História do Futuro em 1649, oito anos após o seu 

retorno à corte portuguesa, quando o inaciano já gozava de grande fama e prestígio como 

orador, político, confessor e amigo do rei D. João IV. Segundo Cordiviola (1996), desde então 

e até o fim dos seus dias, em 1697, a escrita do texto constituiu-se no principal objetivo de 

Vieira. O Livro Anteprimeiro foi sequestrado, em 1664, pela Inquisição. Supõe-se que os 
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originais da primeira edição, publicada após a sua morte, em 1718, eram, tão somente, 

algumas notas atualizadas que Vieira escreveu com vista à sua defesa junto ao Tribunal, do 

Santo Ofício. 

Vieira foi denunciado à Inquisição de Coimbra no ano de 1664, sob a acusação de 

exercício de práticas judaizantes e de elaborações proféticas de caráter herético derivadas da 

leitura das Escrituras e de documentos canônicos. Foi julgado em 1665, um ano antes do 

previsto, na História do Futuro, para o início do Quinto Império do mundo, da instauração do 

reino de Cristo na terra e do retorno dos mortos, inclusive D. João IV, falecido em 1657. 

Vieira busca minimizar o caráter profético do seu texto, apresentando-o como História, 

diferente das profecias tradicionais: 

 
Escreveu Moisés a história do princípio e criação do Mundo, ignorada até 
aquele tempo de quase todos os homens. E com que espírito a escreveu? 
Respondem todos os Padres e Doutores que com espírito de profecia. Se já 
no mundo houve um profeta do passado, porque não haverá um historiador 
do futuro? Os profetas não chamaram história às suas profecias, porque não 
guardam nelas estilo nem leis de histórias: não distinguem os tempos, não 
assinalam os lugares, não individuam as pessoas, não seguem a ordem dos 
casos e dos sucessos, e quando tudo isto viram e tudo disseram, é envolto em 
metáforas, disfarçado em figuras, escurecido com enigmas e contado ou 
cantado em frases próprias do espírito e estilo profético, mais acomodadas à 
majestade e admiração dos mistérios, que à notícia e inteligência deles 
(VIEIRA, [20--], v. I , p. 5). 

 
O futuro que lhe cumpria historiar deveria realizar-se em um plano quase imediato e 

essa proximidade temporal era fundamental à tarefa assumida por Vieira de elevar o ânimo, de 

alimentar nos espíritos a disposição, renovada pela esperança, de alcançar a felicidade 

prometida. 

 
Assim como há esperanças que tardam, há esperanças que vem. As 
esperanças que vem são o pomo da árvore da vida: Lignum vitae desiderium 
veniens. A virtude maravilhosa daquele pomo era reparar e acrescentar a 
vida e remoçar aos que o comiam. As esperanças que tardam, tiram a vida; 
as esperanças que vem, não só não tiram a vida, mas acrescentam os dias e 
os alentos dela: Spes quae differtur, affligit animam. Lignurn vitae, 
desiderium veniens (VIEIRA, [20--], v. I, p. 9). 

 
Vieira entendia a realização do Quinto Império como condição para a existência, 

manutenção e fortalecimento do Estado português. Na segunda metade do século XVII, o seu 

discurso visava incitar o povo a enfrentar as dificuldades do Estado em crise e superar o 

sofrimento causado pela guerra. O ânimo e a crença se constituíam como elementos basilares 

da sua fala e o exemplo de Ourique coadunavam perfeitamente com o seu propósito. Cumpria, 
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naquele momento, relembrar os eventos, já consagrados na memória, associados à vitória de 

D. Afonso Henriques: a profecia anunciada pelo próprio Cristo, o sentimento de fé e 

esperança que movia o líder português e que contaminara a sua tropa, a vitória portuguesa, a 

despeito da sua desvantagem numérica frente ao exército adversário: 

 
Assim se conta e escreve por fama e tradição daquele tempo. Com este 
oráculo divino mais fortalecido o espírito do Infante, não só pôde romper e 
abrir as portas tão cerradas do Oceano e deixá-las francas e patentes aos que 
depois vieram, vencidas as primeiras e maiores dificuldades, mas dar ânimo, 
valor, guia e esperança aos que, seguindo seu exemplo e empresa, a levaram 
ao cabo. Desta maneira o Infante D. Henrique, que será sempre de feliz 
memória, nos ganhou com sua constância as conquistas, conquistando-as 
primeiro em Portugal, do que fossem conquistadas na África, Ásia, América, 
e contrastando com igual fortaleza o indômito furor do segundo e quarto 
elemento (que são o mar e o fogo), que não pudera conseguir sem o socorro 
da luz do Céu, animado nas contradições e contrariedades presentes com o 
conhecimento e certeza dos sucessos futuros, para que até nesta parte deva 
Portugal as suas conquistas aos lumes e alentos da profecia. (VIEIRA, [20--], 
v. I, p.27). 

 
Por causa das correntes proféticas sebastianistas e judaicas que grassavam em 

território português o ano de 1666 foi apontado por Vieira como o ano de realização do 

projeto messiânico. Para o inaciano este era, em princípio, o ano da instalação do Quinto 

Império. Chegada a hora, o seu sonho profético não se realiza. Escolástico, neotomasiano, 

Vieira, baseado em argumentos lógicos, busca corrigir-se, voltando ao estudo dos textos que 

havia tomado como base de cálculo e redireciona as expectativas para o ano de 1670. Em 

carta enviada a D. Rodrigues de Menezes, afirma: “As, esperanças, que não quero chamar de 

profecias, se vão dispondo por seus passos contados. Estamos no fatal ano de setenta” 

(VIEIRA, 1970-1971, p. 140-141). O novo cálculo coadunava com o que, tempos atrás, havia 

profetizado Bandarra: 

 
 

Desde seis até setenta 
Que se aumenta 
Do rei que virá livrar 
Que tudo há-de acabar 
Dizendo cerra os tenta16. 

 
 
 
 
 

 

 
16O texto de Bandarra foi citado por Vieira na defesa do Livro Intitulado Quinto Império, que é a 

Apologia do Livro Clavis Prophetarum. A defesa foi escrita como resposta às proposições 
censuradas pelos inquisidores, quando o inaciano se encontrava recluso nos cárceres do Santo 
Ofício de Coimbra. (Ver Vieira, 1952, p. 192). 
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Mas o ano de 1670 também chegou, sem que D. João se erguesse dos mortos. 

Pragmático, Vieira buscou redirecionar o comando do Quinto Império para o herdeiro de D. 

João IV, D. Afonso. Deste modo, o inaciano atualiza, ao longo do tempo, a mensagem 

constante da História do Futuro, premido pelo fato de que, chegado o tempo de realização 

das profecias, elas não haviam se realizado, mas, também, por conta do processo que lhe 

movia a inquisição portuguesa. 

Desde a morte do D. João, Vieira havia perdido muito de seu prestígio.  Perseguido pela 

Inquisição, foi mantido em cárcere e proibido de pregar. Em troca da suspensão da pena, viu-

se obrigado a abandonar Portugal. Passou um bom tempo em Roma e na Corte da Rainha 

Cristina. Afastado da vida política portuguesa, enfrentou várias enfermidades e abraçou o 

projeto de publicação dos seus sermões. Depois, retornou ao Brasil, onde ocupou o cargo de 

Visitador Geral. Vieira acabou, pelas circunstâncias, afastado do maior de seus projetos: a 

consolidação do Quinto Império português. O inaciano entendia que a realização do seu plano 

político-religioso dependia da difusão de suas ideias para o maior número possível de pessoas, 

desde o rei até o súdito mais simples. Efetivamente, faltavam bons agentes dispostos à defesa 

do projeto. Nesta perspectiva, abraça como tarefa a compilação e publicação dos seus próprios 

textos sermônicos, nos quais aborda com maestria o problema da formação dos bons 

pregadores. 
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4 Vieira: o pregador-político 

 
 

Não há fins sem meios. 
(ANTÓNIO VIEIRA, Sermão da Dominga XIX, depois do Pentecostes, 1639). 

 

Ao assumir o projeto de compilação de seus próprios sermões, talvez Vieira almejasse 

ofertar aos oradores da Igreja um manual de conduta e de pregação. A forma como o inaciano 

organiza esses sermões e o conteúdo dos textos reunidos permitem identificar em Santo 

António de Pádua, o modelo ideal no qual deveriam se espelhar os pregadores. A escolha 

deste entre outros pregadores está, também, associada ao projeto político-religioso, sustentado 

por Vieira, de consolidação do Quinto Império Português. 

Para Vieira, o pregador, elemento de reconhecida virtude e valor para a Igreja e para a 

religião, é um intérprete privilegiado das sagradas escrituras, mas tem destacada importância, 

também, na articulação da vida político-religiosa da comunidade onde atua. Assim, além de 

uma pregação eficaz, os bons pregadores deveriam pautar-se pelas boas obras, realizadas a 

serviço da Igreja e em nome de Cristo. 

 

 4.1 António Vieira entre a Literatura e a História 
 
 

António Vieira (1608-1697) foi consagrado na história do cristianismo pela forte 

marca evangelizadora. O discurso pastoral era o seu principal instrumento de afirmação de 

princípios de conduta moral e de controle das ações dos indivíduos inseridos na comunidade 

religiosa cristã. Como define em o Sermão da Sexagésima, na busca de um bom serviço à 

palavra de Deus seria necessário ao evangelizador dominar os saberes essenciais ao sucesso 

da pregação e, por conseguinte, ao convencimento e à garantia da fidelidade dos católicos à 

Igreja. O inaciano apregoa, também, um estilo de oratória, do qual ele próprio acabaria sendo 

considerado o maior dos expoentes e enuncia, em cinco pontos, o que, para ele, deveria ser 

essencial ao “pregador” ou, como preferia, ao “semeador”: “No pregador podem-se considerar 

cinco circunstâncias: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo, a voz. A pessoa que é, a ciência 

que tem, a matéria que trata, o estilo que segue, a voz que fala”. (VIEIRA, 1965, parte IV). 

Para Foucault, as práticas discursivas estão intimamente ligadas ao exercício do poder 

e às lutas pelo poder: “o discurso não seria, apenas, aquilo que traduz as lutas, ou mesmo os 

sistemas de dominação, mas seria aquilo pelo que se luta, o poder de que queremos nos 

apoderar”  (FOUCAULT,  2012,  p.10).  Na  opinião  do  autor,  os  poderes  são  sustentados por 
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produções discursivas (orais ou escritas) e os saberes são buscados pelos poderes para a 

manutenção de seus discursos (ou do próprio poder, já que o discurso é o poder primordial). A 

análise foucaltiana preconiza que todo poder exige um saber – pois seria por meio do saber, 

ou de saberes, que aqueles que ocupam os espaços de poder poderiam exercer controle sobre 

os demais – e o uso de tecnologias apropriadas à aplicação desse saber. A fórmula do 

pastorado, usada na construção do perfil de pregador e para a reverberação do projeto do 

Quinto Império português, é, desse ponto de vista, um expediente eficaz para a gestão e 

controle do comportamento individual e social (e não apenas na esfera religiosa). 

Os sermões de António Vieira, pautados em um estilo narrativo, mas voltados  à 

difusão da verdade, tornaram-se fontes de estudo dos campos da Literatura e da História. 

Como destaca Lima (2009, p.5), a investigação dos Sermões de Vieira é em si uma análise de 

limite, pois pressupõe, em primeiro lugar, a definição e os usos dos seus textos como 

documentos históricos e, por outro lado, a abordagem corrente dessa produção textual como 

documento literário, muito embora, não tenham sido concebidos dentro de uma ótica artístico- 

literária, mas dentro de um tipo singular de composição discursiva sacra. 

Compreendidos como “peças exemplares do uso da língua portuguesa” (LIMA, 2009, 

p. 1), os sermões foram, a princípio, classificados como exemplos da vertente literária 

classificada como "conceptismo" e analisados em seus aspectos semânticos, sintáticos e 

morfológicos. O conceptismo ou conceitismo, que teria surgido em meados do século XVII, 

na Espanha, é, na verdade, uma vertente literária do estilo barroco, que tem como mais 

importante marca estilística o uso de jogos de ideias (conceitos) que, por meio de uma retórica 

aprimorada, levam à construção de um raciocínio lógico e racionalista. A literatura conceitista 

teve no poeta e político espanhol Francisco de Quevedo (1580-1645) o seu maior exemplo. O 

seu texto tem sido amplamente referenciado como conceitista o texto Sueños y Discursos, de 

1627. Foi em comparação com esse texto que a obra de Vieira foi classificada como exemplo 

do barroco conceptista luso-brasileiro. 

No sentido contrário, Sena (2002) reflete que não podemos ver, de modo anacrônico, 

na obra do Pe. António Vieira uma intenção de enquadrar-se em um determinado estilo 

literário: o barroco conceptista. Sua obra deve ser observada dentro de um quadro mais amplo 

das práticas de oratória, da escrita e da composição sermônica sacra de uma época: 

 
A literatura, a escultura, a arquitetura, a pintura e a música desse período 
(Séc. XVII), assim como os sermões de Vieira, são comumente  classificados 
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como barrocos. No entanto, o termo barroco passou a designar estilo ou 
fenômeno artístico somente no século XVIII. No seiscentos, época de 
interesse deste estudo, o escritor de sermões, o músico, o artífice que fazia 
esculturas e pinturas não se consideravam, portanto, seguidores do estilo 
barroco. Esse termo era utilizado pelos joalheiros para designar pérolas de 
esfericidade imperfeita, durante o século XVII. No início do século XVIII, o 
termo ganhou sentido figurado como definição de uma ideia estranha e 
chocante (SENA, 2002, p. 2). 

 
As produções artísticas e literárias do século XVII assimiladas à ideia de barroco 

foram “reabilitadas” e perderam o status de peças de “mau gosto”, no século XIX a partir da 

análise de Heinrich Wölffin. Em texto publicado em 1888, sob o título Renaisssence und 

Barock, o autor define o Barroco como um movimento artístico com identidade e valores 

próprios. A análise comparativa da produção arquitetônica e pictórica da renascença com a 

barroco serviu de base para novas formulações que resultaram na qualificação do modelo e na 

definição de um corpo esquemático para a produção artístico-literária pós-renascentista. O 

Barroco passou a ser visto como uma escola, com estética peculiar e contraposta às 

características fundamentais do renascimento. 

Em outra frente de debates, suscitados pelas tentativas de definição e classificação de 

escolas e autores, Afrânio Coutinho revisitou a Literatura Brasileira Colonial a partir da 

conceituação do barroco, defendendo a autonomia da Literatura Brasileira em relação à 

Literatura Portuguesa e incluindo António Vieira, nos seus quadros: 

 
Entreguei-me à representação da Literatura Brasileira Colonial à luz do 
conceito de barroco, valorizando, sobretudo as figuras do padre António 
Vieira, Gregório de Matos, Anchieta, o fundador da Literatura Brasileira, 
Nuno Marques Pereira, e outras figuras. Assim, a literatura Brasileira passou 
a ser considerada como brasileiras desde o início, e não simples dependência 
portuguesa (COUTINHO, 1994, p.9-10).17 

 
 

A indicação de Vieira e de outros escritores dos séculos XVI e XVII enquanto 

pioneiros do fazer literário brasileiro não está isenta de contestação. Alguns pesquisadores, a 

exemplo de Alcir Pécora, sustentam ser precipitado falar de uma literatura nacional em um 

período em que o Brasil sequer existia.Nesta perspectiva, Pécora assim define o seu livro 

Teatro do Sacramento: 
Em termos mais amplos, opõe-se à tese corrente da existência da “literatura 
brasileira” como “reflexo” ou “representação” de certa “brasilidade”, cujos 
traços “prefiguradores” poderiam ser descobertos, isolados e conservados em 
diversos lugares da produção letrada colonial, considerada ainda portuguesa 
ou internacional, até serem integrados, como sistema, ao capital intelectual 
do país no século XIX (PÉCORA, 2005, p. 29). 
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Do nosso ponto de vista, pensar a obra de Vieira como um “marco inaugurador” da 

literatura brasileira é, evidentemente, um exagero. Mas, à margem do debate sobre o caráter 

literário dos seus textos, é preciso considerar que eles foram escritos tendo por base um caldo 

cultural único, ancorado nas formas de pensamento decorrentes dos hibridismos ou 

mestiçagens que caracterizam o Brasil Colonial. 

Por outro lado, a obra de Vieira foi, tradicionalmente, analisada a partir da diversidade 

e complexidade de temas e abordagens que a situa no limiar entre a Literatura e a História: 
 

Por ser esse vasto caleidoscópio de difícil compreensão, por exemplo as 
análises da historiografia têm recortado um aspecto temático da obra de 
Vieira: Vieira e a política, Vieira e os negros, Vieira e os índios, Vieira e os 
judeus, etc. Essa abordagem apresenta, menos que uma busca pelo 
entendimento de Vieira per si, um interesse "temático", talvez  explicitados 
na partícula "E". No geral, os resultados dessas construções analíticas são 
uma comparação entre algo maior (o tema abordado) e a perspectiva 
vieirense, visto como exemplo da questão estudada no século XVII. Ao invés 
do "E", poderíamos também pensar no "EM" ou ainda no "DE", para 
entender o assunto abordado através e dentro do pensamento vieirense. 
Nesse sentido, a análise interna ao texto é imprescindível. Esse caminho 
apresenta alguns desvios, nos quais História e Literatura se confundem. O 
primeiro está na relação texto-pregação. O segundo, na posição do 
"narrador/autor" no tempo. Permeando todo esse caminho, há o campo entre 
diacronia e sincronia (LIMA, 2009, p. 2). 

 

Se a condição fragmentária da obra vieirense a torna objeto de disputa entre os 

distintos campos de saber, tanto pior fica com o processo de fragmentação  da ciência no 

século XX, com a consolidação de novas áreas do conhecimento. A segmentação do 

conhecimento científico, decorrentes dos processos tecnológicos associados ao conceito 

de revolução industrial, levou ao aprofundamento dos métodos e técnicas inerentes a cada 

uma das ciências, e, também, a um “isolamento dos cientistas, que passaram a habitar 

territórios estaques [...] sem que houvesse diálogo entre os diferentes campos do saber” 

(ZYNGIER; VIANA; SILVEIRA, 2011, p. 99). A situação torna-se particularmente relevante na 

área das letras, território em que o pesquisador da literatura se tornou um solitário, isolado  

dos “colegas de língua” e de outras áreas. 

 No alvorecer do século XXI, o paradigma da fragmentação perde força frente às 

iniciativas de pesquisas inter e  transdisciplinares:  “o pensar coletivo e a contribuição  de visões 

e   metodologias  diversas  cada  vez   mais   se   tornam  essenciais  para  o  fazer  científico 
  

 

17 A classificação de Vieira como um autor barroco está,também, em  Lima  (2009),  além  de 
Afonso Ávila, Otto Maria Carpeaux, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Benedito 
Nunes,autores que iniciaram, na década de 1960,  estudos  críticos  acerca  da  literatura  dos 
séculos XVII e XVIII e que fizeram reverberar os resultados desses estudos na revista 
Barroco,em1969. 
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contemporâneo” (ZYNGIER; VIANA; SILVEIRA, 2011, p. 99). No campo das letras, foram 

fundamentais, para a consolidação dessas novas formas de abordagem, os movimentos 

desencadeados pelos formalistas russos e pelos estruturalistas tchecos, que, desde as últimas décadas 

do século XX, buscaram uma sistematização dos estudos literários, criando uma “abordagem mais 

científica para a literatura” (ZYNGIER; VIANA; SILVEIRA, 2011, p. 99). 

Era condição essencial, para a consolidação dos estudos literários, distinguir, no 

conjunto da produção textual de uma época, o que poderia ser considerado literatura e, 

portanto, passível de análise literária. Para tanto, recupera-se em Shklosvky (1965), em um 

texto datado de 1917, o conceito de “estranhamento”. A literatura enquanto arte, como 

produção diferenciada das outras formas de comunicação escrita, provoca um prolongamento 

da percepção do leitor. É algo que “desvia até um determinado ponto das normas e das 

convenções da linguística” (ZYNGIER; VIANA; SILVEIRA, 2011, p. 100). A literatura retira o 

homem do comum, da normalidade, e faz com que os indivíduos renovem sua percepção do 

mundo: 

Este processo de desfamiliarização, que desautomatiza reações reflexivas 
automatizadas, leva o leitor a apreciar a beleza de um objeto de arte. Como 
consequência, ao invés da fluidez de comunicação, a obra apresenta uma 
densidade de formas que retarda a apreensão do leitor, prolongando a 
experiência estética. O resultado é o efeito de foregrounding, termo que 
remete à distinção entre os conceitos de figura e fundo nas artes  visuais. 
Aqui ele se refere à reação do leitor ao processo psicolinguístico de colocar 
em primeiro plano o objeto desfamiliarizado. No caso da literatura, a 
desfamiliarização é obtida através da manipulação de formas linguísticas, de 
maneira a produzir desvios e paralelismos (ZYNGIER; VIANA;  SILVEIRA, 
2011, p. 100). 

 
Por outro lado, a literariedade não é uma característica exclusiva da literatura e devem 

ser considerados graus distintos de literariedade nos textos. 

Os textos de Vieira, por vezes tomados como literários, almejam um estatuto de 

verdade para as narrativas que enunciam, como para as fontes sobre as quais estão construídas 

as análises. Demandam, pois, o desvendamento da sociedade que lhe dá origem e das 

representações que, em conjunto, constituem o que nós entendemos por realidade. As imagens 

e os discursos veiculados por Vieira constituem-se em representações sociais que, ao lado das 

práticas sociais e das relações de poder, contribuíram para consolidar as estruturas sociais. 

Chartier alerta para os: 
 

[...] falsos debates em torno da divisão, dada como universal, entre as 
objetividades das estruturas (que seria o território da história mais segura, 
que, ao manipular documentos maciços, seriais, quantificáveis, reconstrói as  
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sociedades tais como verdadeiramente eram) e a subjetividade das 
representações (a que se ligaria uma outra história dedicada aos discursos e 
situada à distância do real) (CHARTIER, 1991, p. 182-183). 

 
Sob a ótica bakhtiniana, a natureza real dos fatos da língua resulta do seu caráter não 

individual, mas social, valorizado pelo processo de enunciação. A fala encontra-se 

indissociavelmente ligada às condições da comunicação, que, por sua vez, estão sempre 

ligadas às estruturas sociais. É, portanto, motor das transformações. A palavra é a arena onde 

se confrontariam os valores sociais contraditórios. Para Bakhtin (2006), a comunicação verbal 

é inseparável de outras formas de comunicação e implica em conflitos, relações de dominação 

e de resistência. Tomar os textos de Vieira como fontes significa, pois, não apenas desvendar 

os caracteres linguísticos, intrínsecos aos enunciados, mas, fundamentalmente, problematizar 

as suas escolhas, os seus interesses e os condicionantes sociais, étnicos, políticos que foram 

determinantes no seu processo de construção discursiva. 

Coutinho considera a literatura como campo para a representação das mazelas 

humanas: 

 
A literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, é a realidade 
recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua  para 
as formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova 
realidade. Passa, então, a viver outra vida, autônoma, independente do autor 
e da experiência de realidade de onde proveio. Os fatos que lhe deram às 
vezes origem perderam a realidade primitiva e adquiriram outra, graças a 
imaginação do artista. São agora fatos de outra natureza, diferentes dos fatos 
naturais  objetivados  pela  ciência  ou  pela  história  ou  pelo  social.  (...) 
artistas literário cria ou recria um mundo de verdades que são mensuráveis 
pelos mesmos padrões das verdades fatuais. Os fatos que manipulam não 
têm comparação com os da realidade concreta. São as verdades humanas 
gerais, que traduzem antes um sentimento de experiência, uma compreensão 
e um julgamento das coisas humanas, um sentido da vida, e que fornecem 
um retrato vivo e insinuante da vida, o qual sugere antes que esgota o quadro 
(COUTINHO, 1978, p. 9-10). 

 
Esse ponto de vista tem por mérito trazer à baila alguns tópicos essenciais à 

abordagem dos sermões de Vieira: a questão da realidade dentro da composição narrativa 

histórica e da narrativa literária sacra; o problema da composição artística dentro de um 

determinado gênero estilístico; e o debate sobre o interesse comunicativo do sujeito 

enunciador.É na relação com a realidade que se torna possível desvendar os sentidos da 

narrativa histórica, da narrativa literária e, no caso de Vieira, da narrativa   sacra-política. 

A História tende a ser definida pela incansável busca da verdade enquanto que a 

Literatura demanda a verossimilhança. Na prática,  o autor de literatura abrange a 

aproximação em relação à verdade, desde que almeje, em sua composição, a  possibilidade do  
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reconhecimento da natureza humana, um admissível. O verossímil não diz respeito à 

existência concreta de uma representação, mas à possibilidade, ainda que mínima, dessa 

existência. Com a palavra, Cervantes: “uma coisa é escrever como poeta, outra como 

historiador: o poeta pode contar ou cantar coisas não como foram, mas como deveriam ter 

sido, enquanto o historiador deve relatá-las não como deveriam ter sido, mas como foram, 

sem acrescentar ou subtrair da verdade o que quer seja” (apud FARACO; MOURA, 1998, p. 

43).No seu conjunto de sermões, como na História do Futuro, Vieira consegue aglutinar o 

histórico e o poético, pois lida com a necessidade da expressão da “verdade” sem abrir mão 

do caráter especulativo do verossímil, também necessário a construção da credibilidade das 

suas afirmações. 

O compromisso de verdade inerente aos textos vieirenses não estava ligado, 

absolutamente, aos princípios historiográficos e, tão pouco, aos pressupostos da “literatura 

barroca”, ambos definidos muito além do seu tempo. No limiar entre a História e a Literatura, 

a obra de Vieira deve ser abordada a partir do conceito de simultaneidade, conforme propõe 

Todorov (1979, p. 213-214): 
[A literatura] é história, no sentido em que evoca uma certa realidade, 
acontecimentos que teriam ocorrido, personagens que, deste ponto de vista, 
se confundem com os da vida real. Esta mesma história poderia ter-nos sido 
relatada por outros meios; por um filme, por exemplo; ou poder-se-ia tê-la 
ouvido pela narrativa oral de uma testemunha, sem que fosse expressa em 
um livro. Mas a obra é ao mesmo tempo discurso: existe um narrador que 
relata a história; há diante dele um leitor que a percebe. Neste nível não são 
os acontecimentos relatados que contam, mas a maneira pela qual o narrador 
nos fez conhecê-los. 

 
O modo peculiar de construção de sentidos e os valores propagados por Vieira só pode 

ser compreendidos à luz dos dados biográficos do inaciano, bem como dos fenômenos sociais, 

políticos e históricos que englobam o seu tempo de vida, e, em especial, o tempo de 

composição e difusão de seus sermões. 

A elucidação das intenções enunciativas de Vieira deve ultrapassar as vulgarizações 

inadvertidamente atribuídas aos “artistas” e às obras ditas barrocas. Artífice das palavras, o 

jesuíta não se via como artista, nem pensava sua obra em termos artísticos. O valor artístico 

atribuído aos seus textos não contribui para explicar a intenção, as práticas discursivas, os 

recortes temáticos, as opções retóricas de Vieira. Destinados à pregação, os sermões são 

dirigidos a um público a ser convencido por mecanismos de expressão oral e corporal 

associados à leitura. Para convencimento do público ao qual se dirigia direta ou indiretamente, 

Vieira produz discursos que se materializa por meio desses mecanismos ou procedimentos: 
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Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 
seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade 
(FOUCAULT, 2012, p. 8). 

 
As problemáticas da literariedade, da representação, da realidade e da intencionalidade 

devem ser abordadas a partir da compreensão das relações de poder. O poder e a busca do 

poder determinam e moldam as formas discursivas. Não é possível, pois, pensar os sermões 

de fora da ótica das relações e das disputas pelo poder. Essas relações e disputas refletiam nos 

discursos e nas suas práticas de apregoação vieirense; se faziam presentes nas suas ideias 

políticas e morais, nas suas prédicas relativas à escravidão e nos seus modelos ideais de 

pregação e de pregador. 

 

 4.1 Em busca de uma unidade teológico-retórico-política nos sermões de Vieira 
 

A unicidade entre os sermões vieirenses está fundada, na opinião de Alcir Pécora 

(1994), na perspectiva de organização do mundo que eles encerram. Pécora contrapõe-se a 

toda e qualquer iniciativa de definição da obra de Vieira como “essencialmente 

‘contraditória’. Essa ideia tornou-se quase que um axioma nas pesquisas sobre a obra do 

inaciano, em especial naquelas dedicadas aos sermões, classificados uns como “mais 

doutrinários, outros como mais políticos ou como mais proféticos” (PÉCORA, 2005, p. 29). 

Pécora propõe que sermão é o meio-fim para o sacramentum futuri. Regidos por um 

modelo sacramental, os seus sermões serviam como instrumento discursivo, ou, melhor, 

retórico, para “a atualização da presença verdadeira de Deus entre os fiéis” (PÉCORA, 2007, p. 

2). Em Vieira, eles são marcados por uma teatralidade sacramental: as alegorias do 

sacramento servem à construção de um cenário profético-escatológico que permite a 

realização dos desígnios políticos e religiosos receitados. A teatralidade insere a palavra e a 

ação do pregador na busca da ordem da razão divina. Decorre daí a pluralidade dos assuntos 

tratados nos sermões de Vieira, que não deve ser interpretada como fruto de um pensamento 

incoerente, desordenado ou contraditório, como disparate ou desordem. Pelo contrário, essa 

variedade temática se agrupa em uma unidade teológico-retórico-política que une e direciona 

todas as abordagens para um só sentido. 

A ação política é, em si, ferramenta necessária para que se cumpra o destino dos 

cristãos na história. Ela existe para conduzir o homem para seu destino transcendental 

(PÉCORA, 1994). Pécora põe em destaque a expressão “não há fim sem meios”, enunciada no  
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Sermão da Dominga, de 1639. A partir dela pode-se inferir que, na retórica vieirense, a moral 

está sempre articulada, de modo indissolúvel, com a política cristã, de tal modo que os fins 

providenciais nutrem os meios de ação política. 

A articulação, promovida por Vieira, entre o teológico, o retórico e o político se 

traduziam numa espécie de moral casuística, orientada para a defesa da Igreja e da religião. O 

esforço de preservação dos sermões pela Ordem dos Jesuítas é indicativo da percepção que 

tinham os padres quanto sobre a importância que tinham eles dentro “do arsenal da Reforma 

Católica, que cuidava de orquestrar imagens espetaculares – grande arte, portanto – contra a 

iconoclastia reformada” (PÉCORA, 2007, p. 1). Portanto, a característica mais importante 

apontada em Vieira por Pécora é a capacidade de engenho que o inaciano demonstra na 

construção do discurso: “jamais autonomiza a elocução do sermão do comentário teológico 

agudo e da política mais agressiva”, sempre com o intuito de oferecer uma política de fundo 

cristão e global para o Estado português. Alcir Pécora destaca, ainda, enquanto principal 

riqueza dos sermões a conjugação do “domínio da língua, da retórica aguda ou engenhosa, da 

erudição teológica e da ocasião política” (PÉCORA, 2007, p.2). 

Do nosso ponto de vista, esses temas e abordagens presentes nos sermões, coadunam 

com as teorias vieirenses da Razão de Estado, apreendida como “meio para” confirmação do 

sacramento futuro. Em última instância, esse sacramento futuro realiza-se com a 

consolidação do Quinto Império e, portanto, com a realização profética do plano 

messiânico apresentado em sua História do Futuro. 

Vieira sempre trabalhou para o êxito do Império português e seu patriotismo era 

devoto desta constituição política, que ele queria ver ampliada. Contudo, não se deve fazer 

vistas grossas para o fato de Vieira ter chegado ao domínio colonial português na América aos 

sete anos de idade. Na Bahia ele estudou e se formou padre e teve os seus primeiros contatos 

com realidades e sujeitos distintos do que iria conhecer, mais tarde, na corte portuguesa, na 

metrópole. Na colônia, ele, branco, nascido na Europa, faz parte de um logos diferenciado, 

mas no contato com colonos brancos, negros de origem africana e índios e com as suas formas 

peculiares de representação do mundo, Vieira se apropria de elementos que irão compor as 

suas formulações orais ou escritas. No Brasil, como no restante do mundo colonial, nasciam 

estruturas mestiças de pensamento que, consciente ou inconscientemente, vão impregnar suas 

ações como suas ideias filosóficas, teológicas e políticas e que vão, também, ser contaminadas 

por suas ideias. Vieira é, pois, um sujeito de entremeio e é a partir deste ponto de vista que 

nos propomos a analisar os sermões de Vieira. 
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Para Pécora (2005), a pregação do inaciano ordenava-se rigorosamente conforme uma 

matriz sacramental, sempre percebida enquanto uma técnica de elaboração discursiva 

direcionada para a ocasião, tida como favorável à revelação da presença divina. As palavras 

escolhidas e a eloquência deveriam, obrigatoriamente, serem usadas com o propósito de 

mover a audiência. Ainda segundo o autor, três pontas devem ser consideradas para a análise 

dos sermões de Vieira, como “para a análise de obras, de diferentes gêneros, produzidas nos 

séculos XVI, XVII e, ao menos, em parte do século XVIII” (PÉCORA, 2005, p. 30). São essas 

três pontas: o Ano Litúrgico ou Eclesiástico, o Evangelho do Dia e as Circunstâncias da 

Enunciação. Esses três elementos, em conjunto, tornam possível evidenciar a unidade 

teológico-retórico-política da obra do inaciano. 

O ano litúrgico diz respeito às datas santas, definidas pela Igreja. As datas têm caráter 

de celebração periódica com objetivo de reforço e difusão de uma memória, assim como de 

“guarda e ensino dos mistérios e dogmas da Igreja, entendidos ortodoxamente como legados 

de Cristo” (PÉCORA, 2005, p.31). O calendário eclesiástico está dividido em três tempos e se 

estende desde a Primeira Dominga do Advento até as semanas que sucedem ao Pentecostes. 

No primeiro tempo, que vai desde o Advento até a Septuagésima, devem ser tratados 

temas como “a vinda do Messias; o mistério da Encarnação; o nascimento de Jesus, 

sua juventude e mistério [...]; e, por último, o chamado segundo advento, isto é, a volta de 

Cristo como juiz ao fim da história” (PÉCORA, 2005, p.31). O segundo tempo, que vai da 

Septuagésima à Ascensão, tem como temáticas a redenção e misericórdia de Cristo. As datas 

de celebração são a Septuagésima (a 70 dias da Páscoa), a Sexagésima (a 60 dias da Páscoa), 

a Quaresma (os 40 dias que antecedem à Páscoa). Esse período engloba a 4ª feira de Cinzas, o 

1º Domingo da Páscoa e a Semana Santa, que vai do Domingo de Ramos ao Domingo de 

Páscoa, passando pela 6ª feira Santa. Este segundo tempo se encerra no domingo seguinte ao 

de Páscoa. No terceiro tempo, que vai desde a Ascensão até Pentecostes, estão compreendidas 

as celebrações ao Espírito Santo. As festas do período são as da Ascensão e a de Pentecostes 

que ocorrem. Respectivamente, aos 40 e 50 dias após a Páscoa (PÉCORA, 2005, p. 31). 

O sermão deve respeitar o tempo litúrgico enquanto organização primária da alegoria 

sacra a ser construída com o auxílio do evangelho do dia: 
Quando o pregador faz o seu sermão, ele o apresenta justamente como um 
comentário apropriado, mais ou menos dilatado, à leitura que se acabou de 
fazer do Evangelho do dia, ouvida pelos fiéis presentes à cerimônia da 
missa. Com base neste texto, as tópicas mais gerais ditadas pelo calendário 
litúrgico subdividem-se ou especificam-se segundo novas linhas de 
ponderação ou de proliferação de analogia de conceitos (PÉCORA, 2005, p. 
31-32). 
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Em sua análise do Sermão da Primeira Dominga do Advento, Pécora procura 

demonstrar essa perfeita articulação entre o tempo litúrgico e o evangelho do dia: entre os 

mistérios típicos da celebração do Advento está a temática do Juízo Final; quanto ao 

evangelho do dia, a escolha recai sobre Lucas  (XXI,  25-33).  Na tradição cristã,  a memória 

sobre Lucas aponta para o último momento da celebração litúrgica do Advento: o Juízo 

Final. Conclui Pécora que, no referido sermão, o ano eclesiástico e o evangelho do dia se 

entrelaçam como “articulação de sentido prevista nas determinações do gênero” (PÉCORA, 

2005. p.32). 

O evangelho do dia determina o recorte temático entre as várias possibilidades 

ofertadas no tempo litúrgico em que o sermão é elaborado. E, na retórica de Vieira, as 

passagens bíblicas são distribuídas com a destreza própria aos que dominam os “lugares 

comuns da teologia bíblica”: 

Vieira, como qualquer pregador eficiente do período, domina perfeitamente 
esses lugares; para dizê-lo corretamente, eles já estão dados no repertório 
possível a ser selecionado em seu sermão. Quer dizer, são lugares 
argumentativos que estão desenvolvidos ainda antes que Vieira sequer 
comece a compor o sermão pela primeira vez (PÉCORA, 2005, p.33). 

 
O último elemento a ser considerado para uma análise eficaz dos sermões de Vieira 

diz respeito às circunstâncias da enunciação. As dificuldades de definição dessas 

circunstâncias decorrem do fato de que estes sermões foram posteriormente revisados com 

vistas à publicação. Há que se destacar, portanto dois momentos chaves: o primeiro diz 

respeito às “circunstâncias ‘diretas’ da pregação”, cuja análise demanda a busca de 

informações sobre a atribuição do jesuíta ou de comentaristas, bem como do local e data 

onde a pregação teria sido efetuada oralmente; o segundo aponta para as “circunstâncias 

‘indiretas’” que influenciaram o pregador no momento de revisão e reescrita do sermão. 

(PÉCORA, 2005, p.34). As dificuldades de análise dessa última ponta, são apontadas por 

Pécora em sua análise do Sermão da Primeira Domingo do Advento: 
Para dar uma breve idéia do tipo de distância envolvida aqui, basta observar 
que, desde a data atribuída de pregação, 1659, até a data possível de sua 
reescritura tendo em vista a edição ordenada pelo geral, passaram-se mais de 
30 anos, pois o sermão só é publicado na Terceira Parte da editio princeps, 
em1683. A considerar o local da pregação e o da reescrita, a distância não se 
reduz. Houve deslocamento não apenas de cidade, mas de continente da 
Capela do Paço Real da Ribeira, em Lisboa, ao Colégio da Companhia de 
Jesus, na cidade Bahia, Província do Brasil (PÉCORA, 2005, p. 34). 

 
As alegorias sagradas são selecionadas de  acordo  com  a  ocasião  (definida  de 

acordo com o tempo litúrgico), a presença (as palavras sagradas são escolhidas de acordo com  
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a data litúrgica específica e o mover (a circunstância da enunciação, a matéria do dia, 

do tempo comum. No complexo e multifacetado pano de fundo dos tempos de elaboração do 

discurso, os sermões de Vieira podem ser apreendidos como unidade teológico-retórico- 

política solidamente ancorada nos padrões técnicos e conceituais do  seu  tempo, 

especialmente  os determinantes de gênero: 

O sermão tem seu início antes ainda de o padre Vieira compor uma só linha 
dele. Quando começa a pregação, já uma máquina de composição está em 
andamento, pronta a fornecer-lhe os principais análogos da invenção e 
metáforas da elocução, bem como os cruzamentos entre eles. Esse aspecto 
básico do gênero parenético, que postula uma hermenêutica na qual as 
tópicas políticas ajustam-se à tradição bibliológica e litúrgica, segundo o 
jogo complexo dos tempos de sua produção, pode, entretanto, ficar soterrado 
sob as considerações tão entusiásticas quanto anacrônicas da “genialidade” 
de António Vieira. Seja lá o que se queira indicar com os termos “gênio”, 
“genial”, “genialidade”, e sem pretender sequer recusá-los, parece-me, 
contudo, mais pertinente ou funcional referir a produtividade própria dos 
lugares convencionais do gênero, sobretudo considerado em sua inserção na 
tradição católica. Não há nada a temer: Vieira não perde nada com isso; ele 
não se torna um reprodutor vulgar de fórmulas do passado. Ao contrário: ele 
se torna uma autoridade no gênero ao emular a tradição e propor novas 
formas particulares de atualizá-lo e de torná-lo eficaz para novos 
auditórios(PÉCORA, 2005, p. 36). 

 
O modelo de oratória sacra, apropriado por Vieira, é um arranjo estável entre a 

teologia, a retórica e a política, semanticamente unidas para que o pregador competentemente 

examine e ordene os signos e os desígnios divinos enquanto provas discursivas “capazes de 

mover vontade e razão dos fiéis e, enfim, sistematizá-los como política voltada pra o triunfo 

histórico do corpo místico” (PÉCORA, 2001, p. 23). 

 
 

4.3 O sermão da Sexagésima como meta-sermão: funções, modelo e limites da ação 

pastoral. 

A circulação das ideias do Padre António Vieira ocorria, fundamentalmente, por meio 

da expressão oral do próprio pregador ou daqueles que, tendo ouvido os seus sermões 

em alguma missa ou evento público, os replicavam, também oralmente, para terceiros. A 

leitura (individual ou de forma comunitária) de folhetos impressos era uma raridade. 

Depois da pregação, ocorria que rascunhos e anotações de partes consideradas importantes 

fossem manuscritas pelos ouvintes. Neste caso, as oratórias encontravam-se sempre mais 

sujeitas a distorções. Versões completas dos sermões, sob a forma de folhetos, não 

ocorriam sem a autorização e revisão dos manuscritos pelo autor e sua difusão era 

pequena, tendo em vistas os altos custos da impressão. 
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Vieira se preocupou em organizar ele próprio os sermões destinados à publicação, 

revisando-os, dando-lhes uma versão final e indicando-lhes a forma ideal da disposição de 

cada unidade no conjunto. Nos folhetos ou na versão impressa o inaciano lança mão de 

recursos que não estão ligados à entonação de voz, à acentuação ou moderação de gestos que 

pudessem garantir a eficácia da sua retórica entre ouvintes. Nos textos destinados à difusão 

escrita, a preocupação com o efeito se mantém, mas outros elementos são agregados ao texto 

de modo a garantir, do leitor, a absorção do conteúdo, sem o prejuízo causado pela distância 

que o separa do enunciador. Esclarece Silva (2004, p. 9): 

 
O sermão, sendo um gênero essencialmente oral, era pregado apenas por 
apontamentos, sendo as lacunas preenchidas pela memória e ação do orador. 
Nesse sentido, em um primeiro momento, o sermão seria realizado 
essencialmente pelas faculdades da pronuciatio e memória, caracterizando- 
se mais pelos elementos da voz, do ouvido, dos gestos, da ação e do 
pensamento. Em segundo momento, quando o sermão, vertido para o papel, 
para efeito de leitura, as outras partes apresentam-se mais insistentemente, 
contudo buscando os efeitos oratórios da pregação. 

 

O Sermão da Sexagésima enunciado pela primeira vez em Portugal, na Capela Real, 

em 1655, foi escolhido pelo Pe. António Vieira para abrir a série de sermões selecionados 

para compor a coletânea impressa, a editio princeps. A primeira edição portuguesa, publicada 

entre 1679 e 1748, contemplava cerca de 200 sermões, distribuídos em 15 tomos, dos quais 12 

foram organizados e revisados pelo próprio Vieira; o décimo terceiro foi estampado 

postumamente, em 1699, enquanto o décimo quarto e quinto (respectivamente em 1710 e 

1748) foram organizados pelo Pe. André de Barros, primeiro biografo do Pe. Vieira. 

Jaqueson Silva (2004) destaca como principal motivação para o trabalho de seleção e 

revisão dos sermões a necessidade, por parte do jesuíta, de responder às acusações de heresia, 

a ele imputadas pelo Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, com base em manuscritos e 

folhetos que circulavam em Portugal e Espanha. As primeiras acusações a Vieira, por parte 

dos agentes inquisitoriais, indicavam que os seus sermões prestavam-se à difusão dos 

princípios heréticos contidos na profecia do Quinto Império. Tais acusações estavam pautadas 

sobre as formas manuscritas de difusão do discurso vieirense e não sobre a forma oral 

predominante dos seus enunciados discursivos. 

A suposta vinculação dos sermões com as profecias do Quinto Império, que sustenta 

as investigações sobre o jesuíta, estão, na compreensão de Jaqueson Silva, pautadas sobre as 

versões manuscritas, sobre as quais o jesuíta, efetivamente, não tinha controle: 
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As versões manuscritas [dos sermões], no entanto, pouco contribuem na 
busca de elementos que demonstrem ser a profecia do Quinto Império lugar 
constante na prática retórica de Vieira, pois além de serem apócrifas, é pouco 
provável que tenham sido copiadas a partir de um original de Vieira; em 
extremo, é pouco provável que tais originais, tal como foram proferidos, 
tenham existido em sua forma escrita (SILVA, 2004, p.9). 

 
Silva (2004) alerta, com razão, para a necessidade de se estabelecer diferenças entre 

um sermão destinado à verbalização em púlpito, dentro de um determinado ambiente, e a 

transcrição deste enunciado, que deve ser pensado como uma composição própria do escrito. 

Sobre os distintos que envolvem o discurso oral e o escrito discorre Gomes (2008, p.15): 

 
A palavra falada se distingue da escrita por vários fatores, entre eles, 
aspectos discursivos da pragmática no momento da enunciação, cabendo aí 
determinadas escolhas lexicais e estilísticas, enquanto a outra exigiria uma 
maior obediência às normas prescritivistas estabelecidas por um padrão 
gramatical. 

 
Na compilação dos sermões destinada à impressão, o Sermão da Sexagésima destaca- 

se como um modelo genérico. É um tratado de elaboração do sermão. Na óptica de Passos 

(2007, p.53), trata-se de um “meta-sermão”. Mais que isso, escolhido por Vieira para abrir 

a coletânea, é um rotulador, um receituário para a formação de pastores.  Como sermão 

mestre, ele orienta os pregadores – e os sermões que o seguem vêm como exemplos práticos 

– a associar, no púlpito, palavra e obra: 

Boa razão é esta. A definição do pregador é a vida e o exemplo. Por isso Cristo 
no Evangelho não o comparou ao semeador, senão ao que semeia. Reparai. 
Não diz Cristo: saiu a semear o semeador, senão, saiu a semear o que semeia: 
Ecce exiit, qui seminat, seminare. Entre o semeador e o que semeia há muita 
diferença. Uma coisa é o soldado e outra coisa o que peleja; uma coisa é o 
governador e outra o que governa. Da mesma maneira, uma coisa é o 
semeador e outra o que semeia; uma coisa é o pregador e outra o que prega. O 
semeador e o pregador é nome; o que semeia e o que prega é ação; e as ações 
são as que dão o ser ao pregador. Ter o nome de pregador, ou ser pregador de 
nome, não importa nada; as ações, a vida, o exemplo, as obras, são as que 
convertem o Mundo. O melhor conceito que o pregador leva ao púlpito, qual 
cuidais que é? – o conceito que de sua vida têm os ouvintes (VIEIRA, 1974, 
p.30). 

 
No Sermão da Sexagésima Vieira abusa do recurso do espelhamento. O discurso está 

radicado na analogia com um fato do cotidiano e, simultaneamente, em um exemplo 

“análogo”, retirado das Escrituras ou das vidas de santos. Sobre a presença do recurso do 

espelhamento nos textos vieirenses, esclarece Passos (2007, p.52-53): 

 
Os desígnios divinos estariam inscritos nos eventos da realidade terrena, 
Deus historiografaria  sua vontade na vida dos homens traçando o curso dos  
fatos (quase)  anonimamente. Caberia ao  orador  a  tarefa de  revelar  essa  
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presença oculta, isto é, de “desempenhar” esse mistério explicando o 
significado sacro das ocorrências e desenvolvendo uma tese de trabalho 
muito particular: aquele que, supostamente atendendo aos interesses  de 
Deus, atenderia na verdade, aos interesses daqueles que a propõe. A Bíblia, 
para ele, é um depósito de exemplos potencialmente especulares à espera do 
“correto” manuseio para se transformarem em imagens virtuais da matéria 
analisada. Nessa exegese, decorrente da aplicação do conceito predicável, a 
vida está espelhada e explicada nas Escrituras e vice-versa, isto é, a Divina 
Providência se materializa no cotidiano dos indivíduos, nas circunstâncias 
que cercam, nelas se escondendo e através delas se revelando. 

 

Em sua forma escrita, como ocorria com a pregação oral, o sermão estabelece os 

objetivos que devem ser perseguidos pelo pregador: divulgar, persuadir e formar. A 

transposição para o escrito, contudo, mais que perenizar a sua obra, tem por escopo atingir 

um público específico – os pregadores – a fim de torná-los mais competentes para a 

tarefa de conversão e difusão da cristandade. 

Na perspectiva de Foucault (2006), o pastorado projeta-se sobre o conjunto da 

comunidade como uma instância de poder. Cada pastor tem responsabilidades sobre o seu 

rebanho: é seu dever dele cuidar, fazer-lhe o bem, alimentá-lo, garantir sua subsistência, 

oferecer-lhes um pasto, conduzi-lo às fontes, permitir-lhes beber e encontrar boas pradarias, 

como teriam feito Noé, Abrão, Moisés ou Davi e, mais tarde, o maior de todos os pastores: 

Jesus Cristo. 

O pastor alimenta, principalmente, pela palavra, – “Nem só de pão viverá o homem, 

mas de toda a palavra que sai da boca de Deus” (Mateus IV, 4), mas também pelo exemplo. É 

sempre um modelo a ser seguido, razão pela qual deve se mostrar confiante, afinado com os 

princípios morais e da devoção que apregoa e preparado para sacrificar-se em favor de suas 

ovelhas, se necessário. 

O Sermão da Sexagésima insinua-se como uma crítica de Vieira aos pregadores de seu 

tempo, aos quais compara aos exemplos positivos dos “oradores evangélicos São João 

Crisóstomo, São Basílio Magno, São Bernardo, São Cipriano, São Gregório Nazianzeno, 

Santo Agostinho, São Gregório, Santo António de Pádua e São Vicente Ferrer” (VIEIRA, 

1965, parte VI). Esses e outros, citados ao longo do texto da Sexagésima, são considerados 

pelo inaciano pregadores bem sucedidos. Vieira considerava que os pregadores de sua época 

logravam baixíssimos êxitos e indicava três elementos essenciais para o sucesso do ato de 

evangelização: “há-de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo; há-de concorrer o 

ouvinte com o entendimento, percebendo; há-de concorrer Deus com a Graça, alumiando” 

(VIEIRA, 1965, parte VII). 

A matéria primeira do Sermão da Sexagésima é a ineficácia da tarefa de expansão 

do evangelho, em uma época em que os pregadores se multiplicam: 
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Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores 
como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o 
fruto? Não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva, não há 
um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto? 
Assim como Deus não é hoje menos omnipotente, assim a sua palavra não é 
hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão 
poderosa; se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, porque não 
vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta, tão grande e tão 
importante dúvida, será a matéria do sermão (VIEIRA, 1965, parte II). 

 
Para António Vieira, a culpa pelas poucas conversões, pela diminuição da fé católica, 

pela turbulência por que passava a Igreja não deveria ser atribuída ao ouvinte, nem a Deus e à 

sua palavra que ilumina, mas à inabilidade dos pregadores. Sobre a qualidade dos ouvintes, 

argumenta Vieira: 

 
Os ouvintes ou são maus ou são bons; se são bons, faz neles fruto a palavra 
de Deus; se são maus, ainda que não faça neles fruto, faz efeito. No 
Evangelho o temos. O trigo que caiu nos espinhos nasceu, mas afogaram-
no: Simu lexortae spinae suffocaverunt illud. O trigo que caiu nas pedras 
nasceu, também, mas secou-se: Et natumaruit. O trigo que caiu na terra boa 
nasceu e frutificou com grande multiplicação: Et natum fecit fructum 
centuplum. De maneira que o trigo que caiu na boa terra, nasceu e 
frutificou; o trigo que caiu na má terra, não frutificou, mas nasceu; porque a 
palavra de Deus é  tão funda,que nos bons faz muito fruto e é tão eficaz 
que nos maus ainda que não faça fruto, faz efeito; lançada nos espinhos, 
não frutificou, mas nasceu até nos espinhos; lançada nas pedras, não 
frutificou, mas nasceu até nas pedras. Os piores ouvintes que há na 
Igreja de Deus são as pedras e os espinhos. E porquê? -- Os espinhos por 
agudos, as pedras por duras (VIEIRA, 1965, parte III). 

 
Mesmo os “ouvintes de entendimentos agudos” (espinhos) ou de “vontades 

endurecidas” (pedras) não são, no entendimento de Vieira, de todo insensíveis à palavra de 

Deus. A “palavra divina”, na sua perfeição, consegue crescer, mesmo que sem frutos, sobre o 

espinho ou sobre a pedra: 

 
Sendo, pois, certo que a palavra divina não deixa de frutificar por parte de 
Deus, segue-se que ou é por falta do pregador ou por falta dos ouvintes. Por 
qual será? Os pregadores deitam a culpa aos ouvintes, mas não é assim. Se 
fora por parte dos ouvintes, não fizera a palavra de Deus muito grande fruto, 
mas não fazer nenhum fruto e nenhum efeito, não é por parte dos ouvintes 
(VIEIRA, 1965, parte III). 

 
Com uma retórica refinada, sempre com lastro nas Escrituras e em nomes importantes 

da Igreja, Vieira dirige-se para o desenlace: a culpa pelo “pouco fruto da palavra de Deus” 

reside, sem dúvida, na inação do pregador. Os exemplos de sucesso vêm, agora, dos 

apóstolos de Cristo que, instigados a pregar a todos os tipos de homens, sem desânimo 

diante das dificuldades, levaram e fizeram frutificar o Evangelho: 
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Quando Cristo mandou pregar os Apóstolos pelo Mundo, disse-lhes desta 
maneira: Euntes in mundum universum, praedicate omni creaturae: «Ide, e 
pregai a toda a criatura». Como assim, Senhor?! Os animais não são 
criaturas?! As árvores não são criaturas?! As pedras não são criaturas?! Pois 
hão os Apóstolos de pregar às pedras?! Hão-de pregar aos troncos?! Hão-de 
pregar aos animais?! Sim, diz S. Gregório, depois de Santo Agostinho. 
Porque como os Apóstolos iam pregar a todas as nações do mundo, muitas 
delas bárbaras e incultas, havia de achar os homens degenerados em todas as 
espécies de criaturas: haviam de achar homens homens, haviam de achar 
homens brutos, haviam de achar homens troncos, haviam de achar homens 
pedras. E quando os pregadores evangélicos vão pregar ar a toda a criatura, 
que se armem contra eles todas as criaturas?! Grande desgraça! (Vieira, 
1965, parte I). 

 
Ao perder de vista o que realmente importa numa pregação, o pregador perde o poder 

de persuasão sobre o ouvinte, do que advém o caos. Para Vieira, o uso da palavra de Deus 

pelos pregadores pressupõe locução, mas, principalmente, ato de escuta. Para aprender 

a pregar, os pregadores devem, pois, voltar as suas atenções para a palavra de Deus. Quanto 

à natureza de sua própria pregação, argumenta: “Quero começar pregando-me a mim. A 

mim será, e também a vós; a mim, para aprender a pregar; a vós, que aprendais a ouvir.” 

(VIEIRA, 1965, parte II) 

0s “pregadores” consagrados, a exemplo de Santo Agostinho, Santo António, São 

Gregório, pertencem a um passado no qual inexistia um exercício regular de pregação ou um 

modelo de pregador a ser seguido. O conjunto de práticas pregacionais exaltadas no Sermão 

da Sexagésima encontra-se modificado pelas circunstâncias e os objetivos que orientam a 

elaboração do texto pelo inaciano. 

Os sermões são representações (imagens e discursos), ancoradas nas condições de 

pregação de Vieira, no século XVII. A ideia de Representação, da maneira como foi 

formulada por Chartier, permite abordar as escolhas retóricas e ideológicas de Vieira de forma 

articulada com as informações sobre a vida social, a conjuntura política e o cenário 

econômico, geográfico e temporal que determinaram essas escolhas. 

Em busca de tornar o seu discurso crível e passível de adoção como verdade, Vieira 

sustenta suas afirmações em exemplos tomados das escrituras ou de outros personagens 

associados à consolidação da fé cristã. É também com esse propósito, de aferir credibilidade 

às próprias palavras, entendidas como expressão da sabedoria divina, que Vieira faz uso 

corrente de frases em latim. Mesmo o Sermão da Sexagésima, no qual o inaciano exalta o uso 

de uma retórica mais simples e clara, acessível a qualquer ouvinte, independente de formação 

ou status, abundam as citações em latim. Em frases inteiras ou termos isolados, elas aparecem 

ali 98 vezes. A maior frase em latim é constituída por 17 palavras: ([S]criptum est enim, quia  

Angelis suis Deus mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis) (VIEIRA, 1965, parte  
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IX). O latim se destina a reforçar o que foi dito em língua materna – “Saiba o Inferno 

que ainda há na terra quem lhe faça guerra com a palavra de Deus, e saiba a mesma terra que 

ainda está em estado de reverdecer e dar muito fruto: Et fecit fructum centuplum” (VIEIRA, 

1965,) – ou, inversamente, ele antecipa a expressão em vernáculo – “Depois que Pilatos 

examinou as acusações que contra ele se davam, lavou as mãos e disse: Ego nullam causam 

invenio in homine isto: Eu nenhuma causa acho neste homem (VIEIRA, 1965, parte VIII).Em 

nenhum dos dois casos a versão que se segue é uma tradução literal. 

Outras vezes, ainda, o latim aparece em expressões isoladas, como vocativos ou 

paralelismos, usados para reforço do sentido: 

Mas daquela doutrina que cai: Secus viam: daquela doutrina que parece 
comum: Secus viam; daquela doutrina que parece trivial: Secus viam; 
daquela doutrina que parece trilhada: Secus viam; daquela doutrina que nos 
põe em caminho e em via da nossa salvação (que é a que os homens pisam e 
a que os homens desprezam), essa é a de que o Demónio se receia e se 
acautela, essa é a que procura comer e tirar do Mundo; e por isso mesmo 
essa é a que deviam pregar os pregadores, e a que deviam buscar os ouvintes 
(VIEIRA, 1965, parte X). 

Essas marcas apontam para o uso didático e não massivo do latim ou, ainda, com 

intuito fático, coerente com o desejo de Vieira de tornar a pregação mais palatável e mais 

eficaz. A crítica aos pregadores de sua época apontava, exatamente, para os excessos 

retóricos, que inviabilizavam, na compreensão de Vieira, a apreensão de qualquer matéria 

pelo ouvinte: 
O estilo pode ser muito claro e muito alto; tão claro que o entendam os que 
não sabem e tão alto que tenham muito que entender os que sabem. O rústico 
acha documentos nas estrelas para sua lavoura e o mareante para sua 
navegação e o matemático para as suas observações e para os seus juízos. De 
maneira que o rústico e o mareante, que não sabem ler nem escrever 
entendem as estrelas; e o matemático, que tem lido quantos escreveram, não 
alcança a entender quanto nelas há. Tal pode ser o sermão: -- estrelas que 
todos vêem, e muito poucos as medem (VIEIRA, 1965, parte V). 

 
O inaciano exalta a necessidade de um vocabulário de púlpito em português acessível: 
 

Sim, Padre; porém esse estilo de pregar não é pregar culto. Mas fosse! Este 
desventurado estilo que hoje se usa, os que o querem honrar chamam-lhe 
culto, os que o condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita 
honra. O estilo culto não é escuro, é negro, e negro boçal e muito cerrado. E 
possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em 
português e não havemos de entender o que diz?! (VIEIRA, 1965, parte V). 

 
O Sermão da Sexagésima foi enunciado com o propósito de chamar a atenção para as 

fragilidades dos pregadores da Igreja Católica e, de alguma maneira, admitia que o corpo 

religioso, principalmente aquela parte que tinha por obrigação angariar e manter fiéis para a  
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Igreja, já não obtinha sucesso em seus propósitos. Indiretamente, Vieira empenha-se na defesa 

da Igreja e no seu fortalecimento por meio da ação pastoral. 

Foi exatamente neste jogo entre os sujeitos e as formas de controles implementados 

pelos poderes que Foucault procurou circunscrever a ação pastoral. O pastorado, na 

perspectiva foucaultiana, pode ser entendido como uma categoria com função específica e 

singular, não definida por status, profissão ou qualificação individual, intelectual ou moral. Os 

pastores se distinguem do restante da sociedade pelo papel de condutores. Para Foucault, esta 

nova função é uma novidade na história do Ocidente, já que não há referências, nas fontes da 

Antiguidade grega ou romana, a pessoas que poderiam exercer, em relação aos outros, o 

poder de pastor, de guia, ao longo de toda a vida, desde o nascimento até a morte: 

Na literatura greco-romana, jamais os políticos foram definidos como 
condutores, pastores. Quando Platão se pergunta, na política, o que é o rei, o 
que é o patrício, o que é aquele que governa uma cidade, ele não fala de um 
pastor, mas sim de um tecelão que agência os diferentes indivíduos da 
sociedade como se fossem os fios que ele tece para fabricar um belo tecido. O 
Estado, a cidade é um tecido, os cidadãos são os fios desse tecido. Não existe 
a ideia de rebanho nem de pastor (FOUCAULT, 2006. p.65). 

 
A proposição do sujeito pregador, na perspectiva de Vieira, indica a necessidade, posta 

à Igreja do século XVII, de retomada do perfil pastoral e, coerente com o perfil escatológico e 

messiânico do missionário português, de reestruturação do pastorado para a condução do 

rebanho à era do Quinto Império. Entendia o jesuíta que um pregador despreparado, ou afeito 

a rebusco e a rebuços, não verteria o resultado desejado de persuasão. Substantivando a 

figura do pregador na figura do pescador, Vieira define a sua ação: 
Fez Cristo aos Apóstolos pescadores de homens, que foi ordená-los de 
pregadores; e que faziam os Apóstolos? Diz o texto que estavam: Reficientes 
retia sua: «Refazendo as redes suas; eram as redes dos Apóstolos, e não eram 
alheias. Notai: Retia sua: Não diz que eram suas porque  as compraram, 
senão que eram suas porque as faziam; não eram suas porque lhes  custaram 
o seu dinheiro, senão porque lhes custavam o seu trabalho. Desta maneira 
eram as redes suas; e porque desta maneira eram suas, por isso eram redes de 
pescadores que haviam de pescar homens. Com redes alheias, ou feitas por 
mão alheia, podem-se pescar peixes, homens não se podem pescar. A razão 
disto é porque nesta pesca de entendimentos só quem sabe fazer a rede sabe 
fazer o lanço. Como se faz uma rede? Do fio e do nó se compõe a malha; 
quem não enfia nem ata, como há-de fazer rede? E quem não sabe enfiar 
nem sabe atar, como há-de pescar homens? A rede tem chumbada que vai ao 
fundo, e tem cortiça que nada em cima da água. A pregação tem umas coisas 
de mais peso e de mais fundo, e tem outras mais superficiais e mais leves; e 
governar o leve e o pesado, só o sabe fazer quem faz a rede. Na boca 
de quem não faz a pregação, até o chumbo é cortiça (VIEIRA, 1965, parte V). 

 
Uma  preocupação  perpassa  toda  a  narrativa  da  Sexagésima: apenas  a  oração do  
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Evangelho não é suficiente para persuadir o ouvinte. É preciso mostrar o exemplo, a obra, 

a ação. Isso só pode ser feito por um pregador ativo, que não só fale da palavra de Deus, 

mas que a tenha como inspiração de ação e que aja, de fato, em conformidade com essa 

inspiração. E que tenha conhecimentos da bíblia e de hagiografia para estabelecer 

analogias com os exemplos da vida cotidiana do ouvinte. Tanto melhor se o exemplo de 

vida e obra for do próprio pregador. 

O Sermão da Sexagésima é iniciado com o exemplo dos pregadores das missões 

evangelizadoras do Brasil que, dispostos a levar a palavra de Deus, morriam por fome, por 

sede, por afogamento ou, mesmos, comidos por animais e índios antropófagos. Vieira 

consegue fugir ao paradoxo. Não é uma pregação sustentada no hipotético, mas, na sua 

experiência de pregador e obreiro de missão. A tática da comparação foi a principal estratégia 

de Vieira para tornar o sermão mais didático, de modo a produzir o efeito desejado da 

persuasão, como prova o avantajado número de vezes em que as partículas próprias da 

comparação aparecem no texto. 

O Sermão da Sexagésima é composto por 2.497 palavras diferentes, que aparecem em 

um total de 11.414 vezes. Conectivos, indicativos de comparação – com, como, qual, parece, 

tal, tão – foram largamente detectados,como se observa na tabela 1, embora não 

necessariamente todas as partículas tenham sido usadas em construções comparativas. 

 

Tabela 1 – Recorrência de expressões comparativas no Sermão da Sexagésima 
de António  Vieira 

 
Termo Frequência Ranking 

(1 a 2.497) 
Como 124 11º 
Com 75 17º 
Tão 40 35º 
Qual 11 155º 
Tal 7 248º 

Parece 6 286º 
 

Fonte: VIEIRA, 1965 
 

Mais que o uso da metáfora (recurso estilístico vulgarmente largamente utilizado 

pelos autores classificados como barrocos), Vieira preferiu no Sermão da Sexagésima 

construções mais simples e didáticas, como a comparação. A escolha assentava-se no 

discurso sobre a necessidade de simplificação da retórica e dos conteúdos dos sermões: 

 
Será pela matéria ou matérias que tomam os pregadores? Usa-se hoje o 
modo  que  chamam   de  apostilar  o  Evangelho,  em  que  tomam  muitas  
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matérias, levantam muitos assuntos e quem levanta muita caça e não segue 
nenhuma não é muito que se recolha com as mãos vazias. Boa razão é 
também esta. O sermão há-de ter um só assunto e uma só matéria. Por isso 
Cristo disse que o lavrador do Evangelho não semeara muitos géneros de 
sementes, senão uma só: Exiit, qui seminat, seminare semen. Semeou uma 
semente só, e não muitas, porque o sermão há-de ter uma só matéria, e não 
muitas matérias. Se o lavrador semeara primeiro trigo, e sobre o trigo 
semeara centeio, e sobre o centeio semeara milho grosso e miúdo, e sobre o 
milho semeara cevada, que havia de nascer? Uma mata brava, uma confusão 
verde. Eis aqui o que acontece aos sermões deste género. Como semeiam 
tanta variedade, não podem colher coisa certa. Quem semeia misturas, mal 
pode colher trigo. Se uma nau fizesse um bordo para o norte, outro para o 
sul, outro para leste, outro para oeste, como poderia fazer viagem? Por isso 
nos púlpitos se trabalha tanto e se navega tão pouco. Um assunto vai para um 
vento, outro assunto vai para outro vento; que se há-de colher senão vento? 
(VIEIRA, 1965, parte VI). 

 
Um olhar sobre as intenções enunciativas de Vieira amplia o horizonte de pesquisas 

para além das generalizações comumente atribuídas aos “artistas” e às obras. É certo que 

Vieira não se via enquanto artista, nem pensava sua obra em termos artísticos e o valor 

artístico a ela imputado não contribui para explicar a intenção, as práticas discursivas, os 

recortes temáticos e as opções retóricas de Vieira. O que o inaciano tem em mente é a 

definição de estratégias para convencimento do público a quem se dirigia por meio de textos 

orais ou escritos. Um caminho possível para a investigação da sua obra deve levar em conta, 

principalmente, o contexto de produção e da disseminação dos discursos, respeitando a sua 

historicidade e a sua inserção nas relações de poder. Assim, a noção do discurso em Vieira é 

pode ser tomado como: 

 

[...] um conjunto de regras anônimas, históricas sempre determinadas no 
tempo espaço, que definiram em uma dada época, e para uma área social, 
econômica, geográfica ou línguística dada, as condições de exercício da 
função enunciativa (FOUCAULT, 2004, p. 136). 

 
Sem o menosprezo da literariedade das narrativas vieirenses, é possível afirmar que os 

sermões estão situados no limiar entre a História e a Literatura. Pois as formas de 

representação da realidade estão, em Vieira, subordinada à intencionalidade do autor e 

remetem às lutas pelo poder no contexto de produção e difusão inicial de sua obra. O poder  e 

a busca pelo poder determinam e moldam as formas discursivas, se refletem nas práticas de 

apregoação do jesuíta, no seu ideal de pregação e de pregador, no seu conceito de moralidade 

cristã, na abordagem de outros temas recorrentes em seus sermões, como escravidão indígena 

e africana e poder Imperial, entre outros. 
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 4.3 Santo António e o ideal de pregador em Vieira 
 
 

Santo António é frequentemente tomado como exemplo de vida missionária e sua 

pregação como modelo positivo. António nasceu em Lisboa, em 1195, e começou sua vida 

religiosa como cônego da Ordem Agostiniana, na qual obteve o título de mestre em teologia. 

Em 1220, transferiu-se para a Ordem de São Francisco e, como frade menor, passou a 

trabalhar como missionário, tendo embarcado para a África com a tarefa de cristianizar  

muçulmanos. Acometido por problemas de saúde, decidiu retornar à Europa e acabou se 

estabelecendo na Itália. Reconhecido por seus conhecimentos teológicos e de oratória, foi 

designado para atuar em várias regiões da Itália e pelo sul da França para pregar e combater 

heresias, além de ensinar teologia.  Mais tarde, recebeu da Igreja  o  título  de Doutor 

Evangelizador. Frei António morreu na cidade de Pádua, em 1231, aos trinta e seis anos de 

idade, e foi canonizado, menos de um ano depois, pelo Papa Gregório IX (GALLI, 2004). 

Dois elementos se apresentam como justificativa para a recorrente aparição de Santo 

António nos sermões de Vieira: o primeiro diz respeito à condição de missionário e pregador, 

ressaltada na hagiografia antonina; o segundo está no fato de António ser português, assim 

como o sermonista. Em um dos sermões pregados por Vieira em Roma, o jesuíta crítica a 

Igreja romana por ela ter contribuído para a difusão e cristalização da imagem de António 

associada à cidade de Pádua, soterrando as verdadeiras raízes portuguesas do angélico: 

Desgraça é minha e nossa e não sei se digam do mesmo Santo que 
celebramos, que quando havíamos de levantar trophéos, seja necessário 
levantar as armas a defender, dentro de Roma, a quem tanto merecia 
triunphar n’ella. Eu, que hoje havia de fazer panegyricos, sou obrigado a 
desfazer aggravos. E que aggravos? Os aggravos do nome de Santo António 
em Roma. Em Roma, cabeça e adoração do mundo, em Roma, mãe universal 
de todos os peregrinos, os aggravos d’aquelle peregrino portuguez, que a pés 
descalços a visitou com tanta devoção, a edificou com tantos exemplos, a 
illustrou com sua doutrina, e a admirou e fez admirável com o prodígio 
estupendo de seus milagres! Celebra hoje Portugal a santo António de 
Lisboa: Itália a santo António de Padua: e já este não era pequeno aggravo; 
mas é força dissimular os menos grandes, para acudir aos maiores. Não 
determino disputar com Padua de tão longe: com Roma é meu Pleito, de 
Roma é a minha queixa (VIEIRA, 1951b, p.123). 

 
Vieira, nascido sob o signo da União Ibérica, era figura notória na corte portuguesa 

após a Restauração e, como um dos mais ferrenhos defensores de uma monarquia nacional, 

assume a função de conselheiro e confessor do rei D. João IV. Com Portugal ainda sob  
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ameaça espanhola – o tratado de paz só seria firmado em 1668 – Vieira fez dos seus sermões 

um libelo na luta pela independência e atuou como embaixador junto a Roma e outros reinos 

no intuito de garantir a legitimidade do ato de Restauração. Em um cenário de efervescência 

política, marcado pela “circulação de idéias milenaristas, sebastianistas e messiânicas” 

(GALLI, 2004, p. 6), Vieira se destacou como o principal articulador do projeto do Quinto 

Império: 
António Vieira foi o mais importante formulador do Quinto Império no 
seiscentos. Os textos proféticos mais conhecidos do jesuíta se concentram, 
diferentemente, na ideia de uma monarquia universal cristã sob o duplo 
comando do Papa e do príncipe português, capaz de destruir o turco e reduzir 
o conjunto dos povos à “religião verdadeira” (GALLI, 2004, p. 6-7). 
 

A instauração do Quinto Império exigia uma nova ação pregadora, o que intimava 

formar agentes especialistas em “alimentar com palavra”, capazes de exercer o domínio sobre 

a comunidade religiosa. Isso dava importância redobrada ao trabalho dos pregadores, 

entendidos como os principais agentes de construção da nova ordem política e religiosa: 
Para Vieira o expansionismo lusitano com o fim de cristianizar os povos 
seria modelado pela Companhia de Jesus. Dentro dessa perspectiva, para que 
o “destino português” se efetivasse, seria fundamental, por um lado,  a 
aliança entre Monarquia portuguesa e Igreja e, por outro, a participação dos 
pregadores evangélicos, sobretudo dos inacianos, na conversão dos povos a 
fé católica (GALLI, 2004, p.7). 

 
A ideia que fazia Vieira sobre o Quinto Império – “uma monarquia universal cristã” 

que deveria ser dirigida por um “monarca português e pelo papa” – naturaliza a escolha de 

um santo de origem portuguesa como exemplo a ser seguido pelos pregadores. Além disso, 

Santo António e sua vida missionária são a forma melhor acabada de realização do 

modelo de pregação e conduta pessoal segundo o qual o pregador deve ser, também, exemplo 

para o rebanho. Vieira enuncia referindo-se a Santo António: 
Quando pregava, não cantava, e quando cantava, não pregava; porque a 
língua de Santo António não era dos pregadores que cantam quando pregam. 
Isto de pregar cantando, é um vício e abuso, que se têm introduzido nos 
púlpitos, frouxo, fraco, e frio, e quase morto; sem força, sem eficácia, sem 
energia, sem alma; contra toda a retórica, contra toda a razão, contra toda a 
arte, contra toda natureza, e contra a mesma Graça. O pregar não  é outra 
coisa que falar alto. Pregar cantando é muito bom para adormentar os 
ouvidos, e conciliar o sono, por onde ainda os que mais cabeceiam, dormem 
ao tom do sermão. As vozes do pregador hão-de ser como as caixas e 
trombetas da guerra, que espertem, animam, e tocam à alma, como eram as 
de Santo António; por isso todos os ouviam com uma atenção tão vigilante e 
tão viva, que nem pestanejar podia, quanto mais  dormir  (VIEIRA, 1951a, 
parte V, p.201). 

 
Quatro séculos após a sua morte, o Santo de Pádua teve a sua imagem e seus feitos  
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evocados por Vieira com tal veemência como se ele próprio tivesse conhecido, visto e ouvido 

o franciscano. As reconstruções são minuciosas: “quando pregava, não cantava...”, “as vozes 

do pregador hão-de ser como as caixas e trombetas da guerra, que espertem, animam, e tocam 

à alma, como eram as de Santo António...”. 

Enquanto figura de linguagem, a alegoria ou metáfora de desdobramento, que 

vimos na descrição de Vieira sobre as ações de António, é usada desde a antiguidade 

clássica. Segundo Carvalho (2007), ela está presente nos enunciados de retores, poetas e 

teólogos. Ela atende, primeiro, ao desejo de embelezamento discursivo e, no alvorecer da 

Idade Moderna, tornou-se uma ferramenta quase obrigatória para aqueles que lidavam com o 

discurso religioso. Segundo Carvalho (2007, p. 181), “esse tropo tornou-se prova retórica 

usada pelos jesuítas, na hermenêutica do texto bíblico”. 

Já a alegoria, ela aparece em um texto sermônico como desdobramento de uma 

metáfora inicial, amplamente utilizada naquela unidade discursiva. Relativamente, os 

procedimentos de construção da metáfora e da alegoria seriam idênticos, não fosse por sua 

extensão “vocativa”: a metáfora substitui uma palavra, um vocábulo, uma expressão, 

enquanto a alegoria abrange todo o texto ou parte considerável dele. Por exemplo, Vieira, no 

Sermão da Sexagésima, identifica o “sermão” à “árvore” e essa assimilação torna-se “tão 

forte e clara que depois não existe, para o leitor, nada mais parecido – na natureza – com o 

sermão do que a árvore” (CARVALHO, 2007, p.182). 

Outro exemplo vem da parenética dedicada a Santo António. Cada um dos nove 

sermões dedicados ao frei tinha a marca de uma metáfora inicial específica, desdobrada em 

uma alegoria particular. O respeito ao ano litúrgico, ao evangelho do dia e à circunstância da 

enunciação é preservado mesmo não existindo em nenhum deles correlação com o tema, 

usado para exaltar as virtudes de António e de suas falas, como exemplos de pregador e de 

pregação. 

Na opinião de Hansen (2006), a alegoria tem por origem interesses e atende a fins 

diversos e propõe uma tipologia das alegorias que as divide em três grupos: a alegoria dos 

poetas, a alegoria dos teólogos e a alegoria de renascimento. A alegoria poética, cujas origens 

podem ser situadas na antiguidade, tem função específica de ornamento. Carvalho identifica 

em Cícero um reforço explicativo ao conceito de metáfora, entendido como “palavras que 

mudam de significado pela semelhança que mantém com outras” (CARVALHO, 2007, p.182). 

Ainda segundo Carvalho, é Cícero quem amplia esse conceito desdobrando-o para a  
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conceituação de alegoria: “o orador latino assinala que a alegoria é metáfora continuada, que 

produz um discurso diferente, ou seja, diz-se b para significar a” (CARVALHO, 2007, p.182). 

Quintiliano afirma que a alegoria interpretada como inversão de sentido “é a que mostra uma 

coisa nas palavras, e outra no sentido, e às vezes também o contrário” (QUINTILIANO, 1944, p 

121). 

De todo modo, predomina a interpretação de que os usos  da  metáfora  ou  da alegoria 

visam o embelezamento do discurso com vistas ao encantamento do leitor ou do ouvinte. 

Essa interpretação inviabiliza a classificação das metáforas e alegorias de Vieira como 

exemplos de puros de alegoria poética. No entanto, a alegoria vieirense, também, é de tipo 

poética porque só a alegoria poética poderia viabilizar melhor a compreensão e a persuasão 

do auditório, como desejado por Vieira. Essa tese, sustentada por Carvalho, encontra amparo 

no fato de que o jesuíta abusou de forma continuada dessas formas de linguagem. Entretanto, 

polemiza Carvalho (2007, p. 186): 
 

Ao analisar um discurso ou texto figurado, em que se observe a alegoria dos 
poetas, deve-se, portanto, identificar as possíveis analogias de atribuição a 
partir do análogo principal, visto que se atribui ou se transmite 
especificidades, qualidades e ou defeitos entre os elementos literais e 
figurados; dependendo da transparência da analogia tem-se a Tota Alegoria 
ou Alegoria Perfeita ou Enigma, Permixta Apertis Allegoria ou Alegoria 
Imperfeita e a Mala affectatio ou Inconsequentia Rerum. Segundo a 
Retórica, a presença das diversas alegorias altera-se conforme o estilo do 
discurso, a saber: sublime ou moderado. Ao ler os sermões de Vieira pode-se 
perceber que o jesuíta não empregar a Tota Alegoria e a Inconsequentia 
Rerum, visto que esses dois tipos de alegorias são anti retóricos, pois 
inviabilizam a compreensão do ouvinte e dificultam a persuasão. Diante do 
exposto é lícito afirmar que a alegoria é uma grande dama. Utilizo o termo 
“dama” em duas acepções: Dama, figura importante que se destaca entre as 
demais; Dama, assim como no jogo de xadrez, é uma peça que se move em 
todas as direções, adequando-se a diversos sentidos; logo, a interpretação 
resultaria da capacidade e da agudeza do leitor em descodificar analogias, 
caracterizando-se, portanto, a multissignificação da linguagem literária. 

 
Por outro lado, em termos de propósito, finalidade ou fim, as metáforas e alegorias 

vieirenses estão claramente subordinadas aos princípios que definem a alegoria dos teólogos. 

A alegoria dos teólogos aparece com maior força na Idade Média, como técnica de 

leitura e interpretação das Escrituras Sagradas. Sua principal função era fazer uma espécie de 

conjugação semasiológica entre eventos da realidade terrena e as verdades bíblicas. Segundo 

Hansen (2009, p. 1), 

 
[...]  a  “alegoria dos teólogos”  é  um  método  cristão  hermenêutico  ou  
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interpretativo, inventado pelos Padres da Igreja no início do Cristianismo e 
retomado por teólogos escolásticos. Pressupondo que Deus existe e que é 
eterno e atual em todos os tempos históricos, o método estabelece relação de 
concordância entre homens, coisas e eventos do Velho Testamento e do 
Novo, demonstrando que aquilo que é latente como um anúncio profético, no 
Velho, fica patente como uma realização no Novo. 

 
Salienta Hansen que na alegoria teológica o nexo espiritual não está alegorizado nas 

palavras, mas sim nas coisas representadas por elas: 

 
No caso, os teólogos não interpretam as palavras dos textos bíblicos, mas os 
homens, as coisas e os acontecimentos empíricos, como um “simbolismo das 
coisas”, supondo que Deus os usa como “causas segundas” ou instrumentos 
da sua Vontade. Por exemplo, o homem Moisés, no Velho Testamento, é 
considerado o antitipo do homem Jesus Cristo, no Novo, que é o tipo. Por 
exemplo, o sacrifício de Isaac por Abraão e a substituição de Isaac pelo 
cordeiro, no Velho Testamento, antecipa o sacrifício de Cristo que é 
“cordeiro de Deus”, no Novo. Isaac e Moisés, os homens, prefiguram o 
homem e deus Cristo, que realiza o que eles anunciaram. Assim, um 
acontecimento como a travessia do Mar Vermelho por Moisés anuncia a 
água do batismo. Do mesmo modo, os hebreus ficam 40 anos no deserto e 
antecipam os 40 dias que Jesus fica no deserto etc.(HANSEN, 2009, p. 2). 

 

A alegoria tem fundo não no signo vulgar, mas no “real acontecido”, presumido por 

sua presença nas Sagradas Escrituras, no signo bíblico, que dispõe de mais crédito.A carga 

alegórica está subordinada, ainda segundo Hansen, a três coordenadas, que se resumem na 

busca da presença de Deus nas coisas e nos homens: 

 
A interpretação cristã das coisas das Escrituras se faz segundo três grandes 
coordenadas: consideração da presença de Deus nas coisas sensíveis; 
consideração da presença de Deus nos seres espirituais, almas e puros 
espíritos; consideração da presença de Deus na alma humana, segundo grais 
de maior ou menor proximidade na maneira pela qual figuram Deus 
(HANSEN, 2006, p. 92). 

 
As relações de Vieira com a escolástica ou com os neoescolásticos tornam o inaciano 

mais próximo da alegoria dos teólogos, embora não se deva descartar a presença eventual da 

alegoria poética, utilizada pelo autor com o objetivo de reforçar a presença de Deus nos 

eventos da realidade. Conclui Hansen (2009, p. 1) 

 
Assim, enquanto a alegoria verbal (dos poetas) é uma técnica retórica apenas 
humana de ornamentar discursos com palavras humanas (por isso se chama 
allegoria in verbis, alegoria nas palavras), a alegoria dos teólogos 
corresponde ao método de interpretar a presença da Providência divina nas 
coisas,  pessoas  e  acontecimentos  da  história  humana,  por  isso   se 
chama allegoria in factis, alegoria nos fatos/feitos ou alegoriafactual 

 
Retórica e teologia estão entrelaçados em Vieira para explicar os fatos políticos e  
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sociais de seu tempo dentro de uma perspectiva heurística: 

 
Em Vieira, a retórica é uma auxiliar da teologia, regrando as técnicas da 
oratória sacra. Vieira é escolástico e interpreta os textos da Bíblia e dos 
doutores da Igreja como prefigurações dos acontecimentos, homens e coisas 
do Império Português do século XVII. Do mesmo modo, quando compõe a 
profecia do V Império, opera com os métodos da alegoria factual, ou a 
alegoria dos teólogos, dando forma retórica à interpretação dos 
acontecimentos da Bíblia e do seu tempo nos sermões e em suas obras 
proféticas, História do Futuro e Clavis Prophetarum (HANSEN, 2009, p. 2). 

 
No Sermão de Santo António, pregado na cidade de São Luís, em 1654, a metáfora do 

sal da terra – Vos estis sal terrae (Mateus V, l3) –, retirada do Evangelho do dia, desdobra-se 

em uma alegoria continuadamente invocada em todo o texto. Apresentada como epígrafe, 

logo após o título do sermão, a adianta a alegoria e a referência à fonte – as Sagradas 

Escrituras – tem por objetivo dotar o sermão de um estatuto de verdade. Vieira procura 

reforçar no texto a informação de que é do próprio Cristo a origem do enunciado, destinado 

aos pregadores do seu tempo: “Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois 

o sal da terra: e chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal.” 

(VIEIRA, 1996, parte I). 

Vieira busca uma construção epistêmica que dê sustentação à proposta de apresentação 

de Santo António como modelo de pregação capaz de atrair, com sucesso, qualquer “tipo de 

homem”. Era, portanto, António o sal que poderia ser atirado sobre qualquer terra e torná-la 

fértil. A alegoria do sermão é espelho da metáfora que o inspirou, comporta já deformações, 

de acordo com o tempo e as circunstâncias da produção do discurso. 

O sermão, que ficou conhecido como Sermão de Santo António aos Peixes, é 

composto por Introdução (exórdio), Desenvolvimento (exposição) e Conclusão (peroração). O 

exórdio ocupa a primeira parte ou capítulo; a exposição, que confirma o tema, pelas partes II, 

III, IV e V; a peroração está contemplada na VI e último parte do sermão. 

No exórdio, Vieira busca estabelecer a ligação entre o tema e o evangelho do dia, 

de modo a emendar, de forma irrepreensível, a resolução do problema a ser resolvido, 

exposto logo no início do sermão: 
 

O efeito do sal é impedir a corrupção; mas quando a terra se vê tão corrupta 
como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será, ou 
qual podem ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou 
porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga, e os 
pregadores não pregam a verdadeira doutrina; ou porque a terra se não deixa 
salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, a não querem  
receber. Ou é porque o sal não salga, e os pregadores dizem uma cousa e  
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fazem outra; ou porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes querem 
antes imitar o que eles fazem, que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não 
salga, e os pregadores se pregam a si e não a Cristo; ou porque a terra se não 
deixa salgar, e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. 
Não é tudo isto verdade? Ainda mal!(VIEIRA, 1996, parte I). 

 
O Sermão de Santo António aos Peixes prenuncia o tema que seria tratado, um ano 

depois, no Sermão da Sexagésima de 1655: a ineficácia da pregação. Vieira faz compartilhar, 

no princípio, a culpa do insucesso entre os ouvintes (terra) e os pregadores (sal), mas  logo 

opta por se deter na causa mais grave: a pregação que não converte, que não convence e que 

não move o ouvinte. Ou seja, para o inaciano, o maior problema está no pregador e sua ação, 

entendida por Vieira como ineficaz. 

Já em 1654, Vieira estava em busca de modelagem de pregação útil e efetiva, à qual 

estivesse  associado o exemplo de boas obras. A escolha recai sobre Santo António, modelo 

de vida votado à pregação e à conversão, capaz de pregar a todo tipo de público e lograr 

resultados satisfatórios para a religião e a para Igreja. 

Para a construção da alegoria, que se estende por todo o texto, Vieira faz uso da 

hagiografia antonina. Retira dali, principalmente as referências ao episódio de pregação aos 

peixes, que teria ocorrido na cidade Rimini, em 1223. A tradição hagiográfica indica que 

António se dirigira àquela cidade para pregar a um público que se encontrava sob a influência 

dos cátaros. Hostilizado pelos cidadãos de Rimini, que se recusaram a aceitar os seus 

argumentos, teria, então, se dirigido ao rio Marencha para orar a Deus e para fazer reflexão. 

Ali, resolve pregar aos peixes, aos quais atribui a qualidade do bom ouvinte: eles ouvem, mas 

não falam. O fiel não é a matéria principal do sermão de Vieira, mas é uma importante 

referência para assuas críticas aos colonos, que não ouviam as recomendações e pregações 

contrárias à escravidão indígena. 

O Sermão de Santo António é enunciado três dias antes da partida de Vieira para 

Portugal, onde iria lutar pela proibição definitiva para a escravidão e denunciar as moléstias 

sofridas pelos índios por ação dos colonos. Em um contexto de luta acirrada com os colonos, 

Vieira põe em destaque os seus defeitos, mas argumenta que, ao bom pregador, nenhuma 

dificuldade pode ser apontada como desculpa. 

Na segunda parte do texto, Viera destaca as qualidades dos peixes em relação aos 

homens; lembra que os peixes foram a primeira criação animal de Deus e que, se conserva 

pura, não corrompida pelo gênero humano, por viver dele apartado; e põe em evidência a 

qualidade, já aludida por Santo António, de que eles são bons ouvintes. A metáfora dos peixes  
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serve como mote para a afirmação do modelo de vida abraçada por António e para a 

desaprovação da ação humana. António, à semelhança dos peixes, pautou-se pela introspecção 

e a fuga como caminhos para a união com Deus: 

Vede, peixes, quão grande bem é estar longe dos homens. Perguntando um 
grande filósofo qual era a melhor terra do Mundo, respondeu que a mais 
deserta, porque tinha os homens mais longe. Se isto vos pregou também 
Santo António – e foi este um dos benefícios de que vos exortou a dar 
graças ao Criador –bem vos pudera alegar consigo, que quanto mais 
buscava a Deus, tanto mais fugia dos homens. Para fugir dos homens 
deixou a casa de seus pais e se recolheu a uma religião, onde professasse 
perpétua clausura. E porque nem aqui o deixavam os que ele tinha deixado, 
primeiro deixou Lisboa, depois Coimbra, e finalmente Portugal. Para fugir 
e se esconder dos homens mudou o hábito, mudou o nome, e até a si 
mesmo se mudou, ocultando sua grande sabedoria debaixo da opinião de 
idiota, com que não fosse conhecido nem buscado, antes deixado de todos, 
como lhe sucedeu com seus próprios irmãos no capítulo geral de Assis. De 
ali se retirou a fazer vida solitária em um ermo, do qual nunca saíra, se 
Deus como por força o não manifestara e por fim acabou a vida em outro 
deserto, tanto mais unido com Deus, quanto mais apartado dos homens 
(VIEIRA, 1951a, parte II, p. 256-257). 

 
O jesuíta distingue e nomeia quatro tipos de peixes, de acordo com suas qualidades: 

do primeiro, nomeado Tobias, destaca a produção de fel, que cura a cegueira e o coração e 

lança fora os demônios; a Rêmora, tão pequeno no corpo e tão grande na força e no poder, ele 

toma como exemplo para o bom pregador, em última instância também um peixe de Cristo; 

sobre Torpedo, ele afirma a força de sua descarga elétrica, que põe a tremer o braço do 

pescador, tão forte apresenta-se a palavra de Deus à conquista de ouvidos; de Quatro-Olhos, 

ele ressalta a existência de dois olhos voltados para cima, a vigiar as aves, e dois voltados 

para baixo, para a observação dos peixes maiores, sem perder de vista a possibilidade do 

inferno. (VIEIRA, 1951a). Todas as qualidades são dadas como antíteses dos defeitos dos 

homens. 

Mas Vieira alerta, também, para a existência de quatro outros tipos de peixe, 

nomeados e apresentados em seus defeitos: os Roncadores, pequenos, porém barulhentos, 

que se caracterizam pela soberba e arrogância; os Pegadores, também pequenos, que se 

pregam nos maiores e são uma referência ao parasitismo; os Voadores, de vaidade e ambição 

desmedida, que, não conformados com sua posição, desejam ser aves; e, por último, o Polvo, 

que, com a aparência de santo, estimula confiança, mas que em verdade é o maior traidor do 

mar. (VIEIRA, 1951a) 

Na terceira parte do Sermão, o vínculo harmonioso dos peixes com o seu Criador e os 

seus préstimos são evocados, de modo a estabelecer comparações com os homens, em seu 

relacionamento conflituoso com o divino: 
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Deitou-vos Deus a bênção, que crescêsseis e multiplicásseis; e para que o 
Senhor vos confirme essa bênção, lembrai-vos de não faltar aos  pobres 
com o seu remédio. Entendei que no sustento dos pobres tendes seguros os 
vossos aumentos. Tomai o exemplo nas irmãs sardinhas. Porque  cuidais 
que as multiplica o Criador em número tão inumerável? Porque são 
sustento de pobres. Os olhos e os salmões são muito contados, porque 
servem à mesa dos reis e dos poderosos; mas o peixe que sustenta a fome 
dos pobres de Cristo, o mesmo Cristo os multiplica e aumenta. Aqueles 
dois peixes companheiros dos cinco pães do deserto, multiplicaram tanto, 
que deram de comer a cinco mil homens. Pois se peixes mortos, que 
sustentam os pobres, multiplicam tanto, quanto mais e melhor o farão os 
vivos! Crescei, peixes, crescei e multiplicai, e Deus vos confirme a sua 
bênção (VIEIRA, 1951a, parte III, p. 264). 

 
O quarto capítulo tem por foco a acusação de que os peixes comem uns aos outros: os 

grandes se alimentam dos pequenos e estes, para devorar um grande, devem se agrupar em 

um número demasiado grande. A alegoria é construída com base nas observações e deduções 

de Vieira sobre o rito antropofágico entre os índios, considerado, pelo pregador, menos 

nociva que a antropofagia social que grassava na sociedade colonial: 
 

Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não, não: não é isso o que vos digo. 
Vós virais os olhos para os matos e para o sertão? Para cá, para cá; para a 
cidade é que haveis de olhar. Cuidais que só os Tapuias se comem uns aos 
outros? Muito maior açougue é o de cá, muito mais se comem os Brancos. 
Vedes vós todo aquele bulir, vedes todo aquele andar, vedes aquele concorrer 
às praças e cruzar as ruas; vedes aquele subir e descer as calçadas, vedes 
aquele entrar e sair sem quietação nem sossego? Pois tudo aquilo é andarem 
buscando os homens como hão-de comer e como se hão-de comer. Morreu 
algum deles, vereis logo tantos sobre o miserável a despedaçá-lo e comê-lo. 
Comem-no os herdeiros, comem-no os testamenteiros, comem-no os 
legatários, comem-no os credores; comem-no os oficiais dos órfãos e os dos 
defuntos e ausentes; come-o o médico, que o curou ou ajudou a morrer; 
come-o o sangrador que lhe tirou o sangue; come-a a mesma mulher, que de 
má vontade lhe dá para a mortalha o lençol mais velho da casa; come-o o 
que lhe abre a cova, o que lhe tange os sinos, e os que, cantando, o levam a 
enterrar; enfim, ainda o pobre defunto o não comeu a terra, e já o tem 
comido toda a terra (VIEIRA, 1951a, parte IV, p. 265). 

 
Vieira pretende levar o leitor/ouvinte a se reconhecer no erro e dele se afastar. 

Complementarmente, reforça o exemplo de Santo António, mostrado como paradigma de 

conduta moral e religiosa, como um homem que jamais teria praticado a antropofagia social e 

que optou pela simplicidade e pobreza: 

 
Vede o vosso Santo António, que pouco o pode enganar o Mundo com essas 
vaidades. Sendo moço e nobre, deixou as galas de que aquela idade tanto se 
preza, trocou-as por uma loba de sarja e uma correia de cónego regrante; e 
depois que se viu assim vestido, parecendo-lhe que ainda era muito custosa 
aquela mortalha, trocou a sarja pelo burel e a correia pela corda. Com aquela  
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corda e com aquele pano, pescou ele muitos, e só estes se não enganaram e 
foram sisudos (VIEIRA, 1951a, parte IV, p. 271-272). 

 
Rocha (2011, p. 188) lembra que o exemplum, um discurso oral sustentado pela voz e 

pelo gesto, era uma variante do discurso didático, no qual estavam contidas duas artes 

distintas: “a arte de ensinar e arte de contar”. Citando Lecoy de la Manche, Rocha distingue 

quatro tipos de exemplos recorrentes nos sermões de fins da Idade Média e dos primeiros 

séculos da Idade Moderna: “aqueles retirados da história ou das legendas; aqueles tirados de 

eventos contemporâneos; aqueles de cunho popular e da ‘tradição’; e, por último, aqueles 

contidos nas descrições ou moralidades retiradas dos bestiários” (ROCHA, 2011, p. 188) 

Essas duas artes estavam contempladas nos sermões vieirenses e o inaciano tornou-se 

uma voz sem igual ao articular, com maestria, nas suas prédicas todos os tipos de exemplo. 

Por outro lado, a alegoria bem arranjada sustenta-se numa gigantesca capacidade imaginativa 

e em um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. Como resultado, o ouvinte/fiel é 

capturado numa rede controlada pelo pregador, um pescador de homens, como preconizado 

por Cristo aos seus apóstolos. 

Nas partes V e VI, Vieira faz “repreensões” aos peixes: primeiramente aos erros de 

caráter mais geral para depois particularizá-los, direcionando as críticas aos diversos tipos de 

peixes anteriormente elencados: os arrogantes, os oportunistas, os ambiciosos os de pior tipo, 

os traidores. 

No VI Capítulo, Vieira retoma o foco sobre o pregador, definido metaforicamente na 

citação que abre e encerra o Sermão. O jesuíta apresenta-se a si mesmo como exemplo de 

pregador, que se dedica a cumprir a função, proposta por Cristo, de ser o “sal” da terra. 

Baseado em Levíticos, sustenta que o peixe é o único animal que Deus dispensou de ser 

tomado em sacrifício, pois ele iria já morto ao altar. Do mesmo modo, muitos homens 

chegarão já mortos pelo pecado ao juízo de Cristo. Melhor seria se não fosse assim e ao 

pregador, como fizera Santo António, caberia a tarefa de preservar o homem,assim como o sal 

que prepara a terra ou o semeador, que planta a palavra de Deus para que o fruto destinado à 

salvação gemine, cresça e floresça. 
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5 Considerações Finais 
 
  

Em Vieira, o que mais importa é o  cumprimento  da  finalidade divina da 
história e não  só  como  redenção  pessoal,  mas  coletiva.  Quando se lê 
um sermão como prática didática e política, observa-se que visa convencer 
as vontades individuais a se tornarem uma  só vontade unificada como 
único corpo místico de vontades agindo para a universalização da 
verdadeira fé, a católica, comandadas por um rei escolhido, o rei português. 

HANSEN 

 
Vieira enuncia, oralmente e por meio da escrita,  o  seu  pensamento  em  uma época 

marcada pela difusão do humanismo e do racionalismo, por rupturas no campo religioso, por 

transformações socioeconômicas e pelo reforço  dos  poderes monárquicos. No alvorecer 

dos tempos modernos, o inaciano abraça a causa da unidade cristã e é nessa perspectiva 

que ele constrói imagens e discursos sobre uma infinidade de temas como a escravidão 

indígena, a propagação dos ensinamentos bíblicos em um mundo que se alargava com o 

processo de colonização, as relações entre Igreja e Estado, entre outros. 

A obra de Vieira, considerada em conjunto, busca responder as questões cruciais 

postas, em um tempo preciso, a um homem de religião, formado dentro das hostes jesuítas, 

português de nascimento, que circula entre a Europa e a colônia portuguesa da América, 

alterna-se entre as demandas políticas do seu país e os encargos decorrentes da sua função 

missionária. Entre os diversos projetos abraçados pelo inaciano, ganha centralidade, ao 

longo da sua vida, o plano messiânico do Quinto Império, que deveria ser liderado pelo 

Estado Português. Vieira o apresenta como um projeto de defesa da Igreja e da religião, mas 

a sua formulação, considerada herética pela hierarquia católica, acabou lhe valendo um 

processo inquisitorial. 

Nas circunstâncias políticas em que escreve (e reescreve) os seus sermões e a sua 

História do Futuro, o Jesuíta afina-se com o projeto de fortalecimento do Estado português, 

em favor do qual empenha os seus conhecimentos e o domínio da retórica. Não há em Vieira 

contradição entre o ser religioso e o ser político, como destacou Alcir Pécora. Pelo contrário, 

esta união favorece a construção de uma unidade discursiva direcionada para a perspectiva 

escatológica e salvacionista que orienta  as  suas  ações  como homem da Igreja e agente do 

Estado Português. 

Pautado por esse projeto, de instalação do Quinto Império e, em última instância, 

de realização plena da obra salvadora apregoada pela Igreja Cristã, Vieira constrói uma linha 

argumentativa ancorada na lógica da Razão de Estado. Almejava, em primeiro lugar, a 
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solução dos problemas de ordem prática que se constituíam em entrave para o 

desenvolvimento econômico e a independência do reino português que, na sua compreensão, 

estava destinado à condição de liderança no plano messiânico  e salvacionista. O Quinto 

Império, entretanto, é matéria profética que antecipa a consecução de um plano político- 

religioso de caráter universal, que haveria de se realizar sob o comando de um rei-

imperador de origem portuguesa e do papa, representante de Cristo na terra. 

A razão de Estado orienta a construção do modelo de pregador de Vieira, que deve 

espelhar, em sua obra na terra, o exemplo do próprio Cristo, como se pode ver no 

Sermão da Sexagésima e no Sermão de Santo António (1654). Por sua fidelidade ao 

arquétipo, Santo António de Lisboa é tomado como paradigma do bom pregador: um criador 

de alegorias, ele dirige o grande teatro dos sacramentos, conduz a comunidade dos fiéis à 

verdade de Cristo e edifica nas mentes dos crentes a esperança de realização do sonho 

messiânico e salvacionista – para Vieira, associado ao projeto do Quinto Império. Outros 

pregadores são lembrados nos sermões vieirenses, a exemplo de Santo Inácio, São 

Francisco de Assis, São João Evangelista, São Francisco Xavier, São Pedro, São Roque 

entre outros. Mas nenhum foi tão exaltado e mereceu tantas referências nas prédicas de 

Vieira quanto António, o português. 

Glorificado por sua vida devocional, voltada à pregação, à evangelização e por 

sua capacidade de convencer e de fazer mover um auditório, António tinha, ainda, a 

vantagem de ser português. Encaixava-se, pois, perfeitamente, no propósito de Vieira, de 

apresentar Portugal como terra de homens valorosos, fiéis à causa cristã  e  à  Igreja. Assim, 

o inaciano tomava de empréstimo a imagem positiva de Santo António em proveito de seus 

conterrâneos, designados, desde Ourique, a conduzir o mundo a um tempo de graça e 

felicidade. 

O pregador, para Vieira, é um tradutor, um interprete da língua divina. Porém, mais do 

que o uso da oratória e dos princípios da retórica para a enunciação da palavra, o pregador 

deveria, também, fazer-se exemplo de boas obras. Se o pastor deseja que sua comunidade seja 

fiel ao recomendado nos sacramentos, deve ele, primeiramente, demonstrar a sua própria 

santidade perante ela. Coerente com os princípios da Razão de Estado, Vieira preconizava um 

pregador ciente da sua função, engajado no projeto messiânico e salvacionista, que para o 

Inaciano, passava necessariamente pela consolidação do Quinto Império.  
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