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RESUMO 

Este estudo pretende analisar alguns aspectos da Arte Epistolar de 

Antônio Vieira. O foco principal da pesquisa contempla suas visadas, 

relacionadas à Resistência Poética e à Utopia. Além disso, consideram-se 

alguns dos seus maiores questionamentos cartográficos e as influências do seu 

outsiderismo autoral junto aos leitores, sob o contexto barroco-seiscentista.  

O corpus principal da pesquisa consiste no conjunto de missivas 

vieirianas, denominadas Cartas do Brasil, na qualidade de Mapa Retórico em 

desenvolvimento, síntese de suas contínuas correspondências oficiais com a 

realeza, a sociedade colonial e a própria Companhia de Jesus, da qual era 

membro confesso. Logo, é a partir desse corpus que se pode verificar suas 

teses, perspectivas e a própria raiz da Literatura de Informação brasileira. 

A principal visada é entender suas teses, resistências e utopias, ou quais 

as razões que tornaram Padre Vieira um escritor de perspectiva utopista, 

preferindo o fazer inconformista e libertário ao pacífico Pacto Epistolar inaciano. 

Essas e outras questões se fundamentam na linha teórica de Alfredo Bosi 

(quanto à Resistência) e de Thomas More (quanto à base universal da Utopia). 

A pesquisa considera que a chave para a compreensão da grande resistência 

poética vieiriana é o outsiderismo, alma-mater de seu fazer-retórico.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Arte Epistolar, Resistência Poética, Utopia, 

Outsiderismo, Literatura de Informação. 
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Cartography Art. Master’s Degree Dissertation, Program of Post-Graduate 

Studies in Literature and Literary Criticism. Catholic University of São Paulo, 
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ABSTRACT 

 

 This study aims to examine some aspects of the Writing Letters Art of 

Antonio Vieira. The main focus of this research includes Vieira’s thoughts, 

related to Poetic Resistance and Utopia. Furthermore, we consider some of his 

biggest questions and cartographic influences of his authorial outsiderismo with 

readers, in the context of seventeenth-century baroque. The main body of 

research is the set of Vieira’s letters, called Cartas do Brasil, as a Rhetoric 

Map in development, as a continuous synthesis of its official 

correspondence with royalty, colonial society and the Company of 

Jesus, which was admitted member. Therefore, it is from this corpus that we 

can verify their theories, perspectives, and the very root 

of Brazilian Literature Information. 

The main target of this dissertation is to understand his ideas, resistances 

and utopias, or the reasons that make Padre Vieira, prefer a libertarian position 

to the pacific Ignatian Letter Writing Pact. These and other questions are based 

on the theoretical line of Alfredo Bosi (the Resistance) and Thomas Moore (as 

the universal basis of Utopia). This research finds that the key to 

understanding the Vieira’s great poetic strength is his outsiderism, alma-mater 

of his rhetorical strategies. 

KEYWORDS: Writing Letters Art, Resistance Poetry, Utopia, Outsiderism, 

Literature Information. 
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INTRODUÇÃO  

 

 A Resistência e a Utopia são vozes e gestos Antigos e sempre Novos 

que um sábio escriba mantém em seu monumental tesouro (BOSI, 2008, p. 

44). Por isso, pensou-se no tema “Resistência e Utopia: a Arte cartográfica 1, 

de Antônio Vieira”. A história de Resistência e Utopia, em Padre Antônio Vieira, 

quer “ultrapassar a condição de pura Estética e Gênero” como ocorre em o 

Papa da Utopia (MORE, 2009, p. 18), para se constituir em “senha 

escriturística”, Outsider 2 resistência poética sob a pseudomorfose de um 

quero-ver ante o veja-isto. Assim, a Estética de Resistência firma seu lugar na 

história da literatura e chega à forma mais efetiva de atuação engajada. 

 Ao que parece “o ser humano é incapaz de completar seu ciclo vital” 

sem experienciar ao menos algum tipo de resistência poética e utopia (FREUD, 

2010, p. 51), “engano e desengano” naturais (LISPECTOR, 2009, p. 45). Por 

isso, julga-se “muito importante reativar o estudo da cartografia de Padre 

Antônio Vieira” não apenas por seu potencial barroco, mas também por ser 

considerada significativa na constituição da História da Literatura brasileira, 

sobretudo, pelo seu caráter impregnante de Resistência ao status quo de seu 

tempo, além de sua busca perene da Utopia da Paz Universal muito atual.   

 O olhar ecumênico de Padre Vieira (HANSEN, 2003, p. 31) tende a 

compelir pesquisadores de todos os tempos a averiguar sua escritura 

desterritorializada e produzir “teses de altíssimo significado sobre sua fortuna 

crítica” em diversas universidades luso-brasileiras e hispânico-americanas 

(PÉCORA, 1994, p. 22). Graças à escritura possibilitou-se a reconstituição das 

origens brasileiras à visualização da Estética Barroca luso-brasileira discutida 

nos tempos iluministas.  

__________________ 

1 
Originalmente, o “Outsider é o cavalo sem chances de vencer uma corrida”, ou o navio 

mercante que transgride os acordos estabelecidos pelas Conferências de Frete (FERREIRA, 
1975, p. 1011). Contudo, metaforicamente falando, “um Outsider é aquele que não participa de 
nenhum grupo social, que não reside em determinado lugar (estranhos e estrangeiros)”. O 
sujeito malquisto por um grupo social particular ou organização dos quais não se sente 
membro embora o seja (LONGMAN, 2010, p. 1172). 
 
2 

O termo “Cartografia”, utilizado nesta pesquisa, é sinônimo de epistolografia (do grego 

chártes, pelo latim charta). Ora, sua acepção não se confunde com “carta geográfica” (tratado 
sobre mapas). Logo, terá sempre o significado de “cartografia comunicativa”, isto é, carta 
comum, que implica em “comunicação manuscrita ou impressa” (FERREIRA, 1975, p. 288).  
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Além das literaturas lusófonas, a Estética Barroca é tributária da poética 

de Padre Vieira quer para negar seu valor, quer para afirma-lo, ressalvando-se 

as devidas proporções, com cujos povos ele se correspondeu mediante 

diversas formas de resistência literária, como o sermonário e o epistolar. 

É voz corrente a afirmação de que Padre Antônio Vieira é um escritor 

cosmopolita, tanto no que tange à Arte semonária quanto à Arte de escrever 

cartas (TIN, 2005, p. 66), ambas conduzidas pelo fio da persuasão retórico-

funcional. É também consensual que o Jesuíta ou o Bragantino (conforme é 

reconhecido, literariamente), continua a ser de capital importância no que tange 

à própria estética do Barroco luso-brasileiro, consoante frisado (no sentido de 

sua inovação e irreverência), por vezes emulada pelo Boca do Inferno 

(Gregório de Matos Guerra) e, em menor escala, por Frei de Santa Rita Durão.  

Nesse sentido, o jesuíta - êmulo de Luís Vaz de Camões - a seu tempo 

alcançou em vida a reputação histórica de Novo Crisóstomo (“Boca de Ouro”) 

pelos seus feitos político-religiosos. Em virtude, todavia, de seu outsiderismo 

literário invulgar, no sermo e no epistolar, recebeu a pecha de “Judas do 

Brasil”, percepções essas que nos impulsionaram a compulsar sua obra 

cartográfica e redescobrir o cartógrafo inovador dessa arte. 

Assim, através do Método dedutivo, objetiva-se analisar as epístolas de 

Padre Antônio Vieira que constituem o corpus Cartas do Brasil, a fim de 

demonstrar sua retórica discursiva e sua escritura voltada a Estética de 

Resistência 3 e  Utopia 4  que são perpassadas pelo  perfil de Outsider escritor, 

fatores significativos, na formação do amplo cenário da Literatura Brasileira. 

 

______________________ 
3 

Dentre as várias obras e autores  da Estética de Resistência, cita-se a obra Literatura de 
Resistência (2008), do escritor Alfredo Bosi, na qual é teorizada a Estética de Resistência 
enquanto matéria e forma, e citado Padre Vieira como figura-síntese dessa constelação 
autoral. Bosi defende que a inspiração comum da Literatura de Resistência procede quase 
sempre da fonte moral e estética de uma “consciência crítica e rebelde que tem origem na 
memória de tempos passados tidos por melhores, a Idade de Ouro” (BOSI, 2008, p. 36).  
4 

Entenda-se por Utopia, aqui, no sentido original dessa palavram concernente à imagem 

positiva “De nenhum lugar”. Do grego “Out + Topos” (sem-lugar); pelo latim “utopia” (u=não; 
topos=lugar) “não-lugar”, conforme a obra A Utopia de Thomas Morus (2009), paradigma 
teórico desse gênero literário, em que o autor (1480-1535) constrói sua verdadeira “Ilha de 
Papel” sob sarcástica ironia à Inglaterra do Século XVI, pretensa sociedade perfeita na Europa 
versus a sociedade desejável ou potencialmente adequada aos seus habitantes. Conforme 
Marc Augé em sua obra Não-Lugares (2003), esse “não-lugar” é “diametralmente oposto ao 
lar, à residência, ao espaço personalizado” (local de rápida circulação). Logo, toda utopia é 
suspensão do tempo-espaço.   
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Em suma, de modo específico, pretende-se reabilitar a correspondência 

de Padre Vieira, com ênfase na Resistência e na Utopia, como temas de novas 

pesquisas tornando, assim, pública e comunitária sua poética-epistolar. Enfim, 

constatar que o corpus vieirianum é um marco da cartografia comunicativa, a 

desbravar o chiaroscuro da sua escritura barroco-seiscentista, revelando seus 

outsiders, infensos à mentalidade de Cruzadas. 

Assim, focado em Cartas do Brasil (VIEIRA, 2003), como texto principal 

e enquanto corpus de pesquisa cartográfica, essa obra se constitui em um 

recorte dentro do amplo compêndio epistolar vieiriano (750 cartas), contendo 

cartas à Companhia de Jesus, à Corte Lusitana e à Sociedade Colonial. O que 

mais interessa nos fragmentos é o discurso resistente, utópico e outsider: suas 

“fricções, intersecções, encontros e trânsitos entre espaços diferentes e 

linguagens distintas”; o discurso do jesuíta desterritorializado em eviterno 

trânsito do Entre-Lugar  de “mídias, saberes e dizeres cartográficos”.   

A questão emblematicamente motivadora deste projeto, além do desejo 

de aprofundar sua cartografia, foi perceber, através de estudos outros, as 

discrepâncias das cartas vieirianas no tocante ao pacto-epistolar da cartografia 

dos jesuítas, cujas regras eram um preceito autoral para todos os seus 

membros: “Escreva-se na Carta Principal o que cada um faz em sermões (…), 

quando possa servir para a maior edificação dos ouvintes e leitores (…). 

Porque a escrita fica e dá testemunho” (LOYOLA, 1993, v. III, p. 28-29). Por 

que, então, Padre Antônio Vieira não aderiu, stricto sensu, a esse Pacto?  

Entende-se que essa providencial rebeldia literária do jesuíta ao Pacto-

Epistolar de Inácio de Loyola (seu superior e fundador da Companhia de 

Jesus), está relacionada à própria visão antibarroca do bragantino, enquanto 

reformador dos costumes barroquistas. Na verdade, enquanto o dito Pacto-

Epistolar inaciano prescrevia a todos os cartógrafos (comunicativos) da sua 

Companhia, que escrevessem na Carta Principal (que percorreria as várias 

Casas da Ordem), apenas fatos edificantes e selecionados, Padre Vieira 

seguia seu próprio ritmo estilístico, na forma de Verdadeira Gazeta informativa.  

Não obstante, as cartas de Padre Vieira seguem a perspectiva retórico-

persuasiva inaciana, na qual o bragantino pretende passar sua mundividência, 

resistência e utopia sob o outsiderismo existencial. Por essa razão, essa 

pesquisa quer redescobrir como e por que esse escritor jesuíta (Soldado de 
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Cristo) seguiu essa inusitada perspectiva? De antemão acredita-se que sua 

explicação reside no seu fazer outsider frente ao status quo do Barroco, 

“entrando para a constelação dos escritores da Estética de Resistência”, a fim 

de construir um Novo Mundo, segundo Bosi (2008, p. 38-39). 

Considerando o outsiderismo procedimento da arte epistolar de Padre 

Antônio Vieira, suas obsessões temáticas, seu fazer-escritural, sua retórica 

persuasiva, sua constante “Re-volta” e seu dissentir do “Pacto-Epistolar” 

inaciano, entende-se que tudo isso significa que sua cartografia é utópica, 

resistente, outsider e antibarroquista, como diz Alfredo Bosi: “Houve, portanto, 

na Itália seiscentista, espanholizada e jesuíta, um antibarroco decidido que 

prolongou os interesses científicos das gerações anteriores e enfrentou o peso 

da reação eclesiástica (…), nosso Padre Vieira” ( 2008, p. 36-37).  

Acredita-se que a base analítica do outsiderismo autoral tenha suas 

raízes na obra de língua inglesa The Concept of Anxiety (1990), do filósofo 

cristão Sören Kierkegaard, a qual apresenta o fio motivador do outsiderismo, ou 

seja, daqueles que “padecem de mal-estar”, normalmente, caracterizado por 

um excesso de energia intelectual, aliado a uma capacidade nula de pô-la em 

prática, conforme Kristeva (2004, p. 53). Isto nos ajudará a refletir e a indagar 

sobre o outsiderismo do jesuíta, na voz outsideriana: “Por que um homem 

insiste em caminhar, lucidamente, no caminho de sua danação e desonra” 

(RAWET, 1996, p. 27), penhorando seu presente e futuro pelo fazer outsider? 

Todavia, nesta pesquisa, a base de análise do outsider da escritura 

cartográfica de Padre Vieira será a obra O outsider – o drama moderno da 

alienação e da criação (1990), do teórico Colin Wilson, o qual analisa os 

vários momentos e outsiders – desde pequenas fugas quotidianas e gestos 

sutis ao pleno engajamento da própria vida, marcas da via-crucis dos outsiders 

de ontem e de hoje (reais ou ficcionalizados), criados por autores cosmopolitas 

como: Fiódor Dostoiesviski, Leon Tólstoy, T.S. Eliot, Albert Camus, Jean-Paul 

Sartre e Ernest Hemingway (só para citar alguns).  

Além disso, essa teoria é consolidada pela obra Estrangeiros para nós 

mesmos (2004), de Júlia Kristeva, a qual trata da condição de estrangeirismo, 

de estranhamento que cada indivíduo experimenta em situações adversas e 

subliminares, razões que os tornam outsiders. A obra de Norbert Elias (2009) - 

Os Estabelecidos e os Outsiders – ilustrará também o outsider literário que é 
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Padre Antônio Vieira. Quanto ao seu aspecto de resistência, tem-se como 

fundamentação geral a obra clássica de Alfredo Bosi (2008): Literatura de 

Resistência, entre tantas outras. Para confrontar a questão acerca das 

utopias, a obra nevrálgica e homônima será – A Utopia, de T. More (2009). 

Ora essa famosa obra moreana, precursora de todo o imaginário 

utopista, sucessivamente, foi complementada por outros autores de 

concepções afins, como, por exemplo, Paul Ricoeur, no intuito de estabelecer 

um instrumental de análise e reflexão mais amplo e atual dentro do método 

fenomenológico-hermenêutico. Em suma, a pesquisa tem a síntese seguinte.   

A) Um olhar sobre o sujeito outsider que age a partir de precisas 

convicções dentro de sua correspondência político-imaginária, a qual o 

compele ao fazer-se utopicamente resistente e ao mesmo tempo o repele em 

sua utopia contra a ideologia, entendida, aqui, como signo de permanência da 

geografia ou status quo sofrível e falsamente natural. B) Uma convicção de que 

a “utopia é necessária” enquanto imaginário transformador na perspectiva 

“Permanecer o mesmo é a maior catástrofe”. Na verdade, a verdadeira utopia 

recusa o novo em favor do Novo, o veja-isto pelo quero-ver. Sua meta é afirmar 

identidades pessoais e coletivas, no fito de “desfazer situações” de ilusão-

alienação, construtoras de pseudo-sociedades de ontem e hoje, aparentemente 

plenipotenciárias e modernas, mas, de fato, “mascaradas”.  

Esta pode ser uma das maiores contribuições da poética-epistolar de 

Padre Vieira, cujo viés utópico-resistente mantém seu fio vivo, no sentido de 

intentar conscientizar o homem à resistência existencial frente à Aldeia Global 

de Estabelecidos e Outsiders, a qual há muito travou seu combate dialético 

entre o estranho ignorado e manipulado pelo estabelecido histórico que impede 

a construção de Estado de Direito comum a todos os viventes, preconizado por 

Thomas More e o jesuíta, com as devidas proporções imaginário-contextuais: 

peleja constante contra o Estado de Exceção, pseudonatural, imposto como 

cosmovisão, mas que não passa da miopia do homem contra o próprio homem. 

Quanto aos demais aspectos teóricos da pesquisa, têm-se como luzeiros 

A Retórica de Aristóteles (2006), no que se refere ao fazer retórico do 

bragantino, e como base teórica ao gênero cartográfico ou tratados em si, a 

obra A Arte de Escrever Cartas, de Emerson Tin (2005), cuja pesquisa 

arqueológica constitui-se no mais atual referencial acerca da história dos 
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tratados da cartografia, recuperando fragmentos inéditos em língua vernácula 

dessa arte e iluminando, assim, o fazer-cartográfico do jesuíta luso-brasileiro.  

“A geração de Padre Antônio Vieira foi marcada pelas luzes e sombras 

do Barroco” (BETTIOL, 2008, p. 19). A vida do jesuíta, particularmente, foi 

imersa desde seu berço na questão dessa estética literária e religiosa. Sua 

formação foi precisamente barroca. Essa influência acompanhou sua escritura 

a vida inteira, e seu fio de vitalidade ainda não chegou ao fim. Hoje a questão 

do Barroco continua a ser estudada, em geral, com “nuances de atualidade”. 

 “De fato foi o Barroco que inventou a modernidade como atributo 

primeiro e essencial de qualquer produto de cultura” (ARGAN, 2004, p. 07), 

embora “esse valor” seja questionado, precisamente, por uma cultura 

autodefinida de pós-moderna, solapando a ideia de sistema e arte humanística. 

Além disso, a partir do primeiro quartel do século XX, o “mal-afamado” e por 

vezes menosprezado Barroco redivive das cinzas com a obra Storia dell’età 

barrocca in Italia (1929), de Benedetto Croce, que paradoxalmente, 

“transforma em dura condenação o difuso descrédito que pairava sobre a arte 

do século XVII” (ARGAN, 2004, p. 13). Mas a sintética “ex-comunhão” 

croceana” não obteve pleno efeito, considerando o despertar geral do interesse 

artístico pela Arte seiscentista. Não obstante a atitude de Croce, a ex-

comunhão voltou-se contra ele, denotando “um pobre conhecimento” sobre a 

arte barroca como um todo, segundo Argan (2004, p. 22).   

Sabe-se, atualmente, que mesmo debaixo de densas camadas do 

chiaroscuro barroco, particularmente da sua fosca escritura, há sempre 

epifânicos pirilampos das Belas-Letras da Modernidade. Ocorre que a Arte em 

geral e, especificamente, a Literatura seiscentista, vista não como poesia, mas 

artifício e calculada retórica, isso revela que sua causa última ou primeira era 

essencialmente prática, política e religiosa ou apenas política, uma vez que a 

própria “religião desaguava na política”, mais que nos idos da Polis Grega. 

É exatamente imerso nesse turbilhão digladiante do “poder temeroso de 

perder seu consenso”, que Padre Vieira revela em sua cartografia o excogitável 

insight extremamente moderno, de que a única forma de resgatar o poder 

(conservar o achado) seria mediante o recurso “à persuasão” e, evidentemente, 

“à propaganda”. Assim, ele constrói sua bússola cartográfico-comunicativa 

como uma cruzada (rede) de relações entre os lusitanos e o “resto do cosmos”.  
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Ora, mais de meio século antes do nascimento do futuro Padre Antônio 

Vieira (1608-1697), foi fundada por Inácio de Loyola, em 1540, a Societas Jesu 

(Companhia de Jesus), da qual Padre Vieira será seu maior escritor, ademais 

com viés de resistente utopia. Os jesuítas ou “soldados de Cristo” logo partiram 

da Europa e chegaram aos mais diversos continentes. Guiados pelo lema 

comum Ad major Dei gloriam (“Tudo para a maior glória de Deus”), tornaram-

se, paulatinamente, hábeis reformadores do Velho Mundo e conquistadores do 

Novo Mundo (das grandes descobertas marítimas), emuladas pelos lusitanos. 

 No contexto da Reforma e Contra-Reforma político-religiosas, os 

“soldados de Cristo” exerceram um papel de alto relevo, enquanto semeadores 

de um Novo Cristianismo que se adaptava ao Novo Mundo. A capacidade de 

inculturar a Fé aos costumes de cada povo ou a denominada “transferência 

cultural” foi o grande diferencial de sua conquista inédita: “primeiro se engaja 

na cultura, depois no território político”, conforme Bettiol (2008, p. 33). Essa 

visada elevou os jesuítas à condição de precursores e mediadores de novos 

conhecimentos culturais entre a Europa e o “resto do mundo”, pelo fato de 

descontextualizarem suas teorias e recontextualizarem nos Novos Povos.  

 Essas estratégias de intercomunicação – “transferências culturais e 

fazer-se entender” -, entre os jesuítas e as nações em que atuavam política e 

religiosamente, eram “questões recorrentes na ordem do dia”, que preparavam 

o mundo inspirador de novos escritores, bem como o berço em que Padre 

Antônio Vieira iria conviver, como um outsider e escritor do Intervalo literário.  

 Em suas cartas, o Bragantino revela os novos ventos que davam forma 

à Europa do século XVII, por exemplo: “Que os tempos eram outros, de 

modernidade”, pouco preocupados em difundir o gosto provinciano, mas “de 

relações complexas”, de grande dialética e disputatio (polêmicas). A arte não 

apenas defendia sua autonomia, mas também era sensível ao status quo da 

política mundial, acima de qualquer alienação a essa ou aquela corte, cavalo 

de combate do jesuíta ou dos jesuítas, “peculiaridade da Arte do século XVII”. 

Talvez essa visada seja a mais viva nota da arte vieiriana, a “fascinar gerações 

no decurso de quatro séculos” dentre os Soldados de Cristo.       

Os jesuítas eram habilmente treinados sobre os vários aspectos teórico-

práticos da retórica e orientados a registrar seus sucessos – por eles 

denominados de “Empresas”. Ora, foi nesse celeiro de inter-comunicação que 
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logo se destacou o jovem bragantino e futuro Padre Vieira, não só pela sua 

inconteste Arte-Oratória sermonária e Retórica-Epistolar, mas, sobretudo, por 

entender que não deveria bitolar-se ao regime provinciano e doméstico do seu 

tempo, “tratando apenas do mundo lusófono”, senão aproximando os mundos 

através de ininterruptas viagens, cartas e escritos outros, que construíam 

novas cartografias, concomitantes, de mundos  e povos dantes inimagináveis.  

Além disso, o fato de não se enclausurar no debate europeu, talvez 

tenha sido o diferencial-mor de sua escritura e modernidade, o que o 

imortalizaria entre os escritores de resistência e utopia de seu tempo, pois 

enquanto esses se limitavam ao confronto, paradoxalmente, “não frontal da 

dialética”, aquele empenhou seu outsiderismo, enfrentando “o peso eclesiástico 

e o próprio aristotelismo”, em favor do equilíbrio do princípio de autoridade e da 

liberdade.  

Essas peculiaridades da escritura do jesuíta talvez sejam a razão de 

aparentá-lo aos leitores propedêuticos sob a figura de um escritor plenamente 

obediente ao sistema barroquista ou mais Outsider (rebelde) que de fato o era. 

Certo é que como forma de reconhecimento (sobrevivência) ou linha 

persuasória, a cultura seiscentista, das artes em geral, oscilava entre dois 

pólos principais: de um lado, a tendência ao “classicismo idealizante”; do outro, 

o “realismo testemunhal”, do qual comungava vivamente a Arte do jesuíta.    

Inegavelmente, entre tantos autores, Aristóteles (enquanto estudioso da 

Retórica grega) e Cícero (enquanto cultor da Oratória latina) foram fontes 

primárias da cultura barroca e, notoriamente, do Outsider Padre Vieira, as 

quais foram o paradigma de sua arte persuasiva com suas clássicas facetas: “a 

serena argumentação”, o silogismo e o entimema; “a exaltada peroração”; e a 

fria exposição das provas, formas essas também presentes, nas cartas 

vieirianas.  

Na verdade, a arte persuasiva é infinda. Se considerada no âmbito dos 

sermões ou quiçá da arte figurativa, tem-se ampla persuasão nos próprios 

“silêncios” e, com certeza, no mar de “gestualidades” – não casual – da Arte 

Barroca. Acredita-se que a convicção persuasiva seja o principio da utópica 

resistência da escritura de Padre Antônio Vieira, entendendo-se por persuadir 

“solicitar e acreditar em algo que não está presente, mas que, apesar disso, se 

coloca no horizonte do possível” (ARGAN, 2004, p. 08), sinonímia de Utopia. 
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 Assim, o “realismo cartográfico do jesuíta faz transcender sua poética-

política”, do Barroco ao Grau Zero, ora de modo mais arguto (espontâneo), ora 

de forma mais aguda (imaginativa). A grandeza do corpus vieirianum não se 

deve apenas à genialidade em transformar as sombras irracionais do 

barroquismo “em categoria estética supra-histórica” (como acontece na arte 

figurativa dos grandes pintores de seu contemporâneo), mas especialmente na 

habilidade singular em mensurar o preciso intervalo “entre o pensamento 

imaginário e o racional”, retoricamente falando. 

Dentro do contexto seiscentista, “a própria retórica aristotélica” constitui-

se na “primeira teoria de imaginação” e serviu de trampolim, para que a visada 

da cartografia comunicativa do jesuíta migrasse, naturalmente, do fazer tonal 

religioso ao outsiderismo político, sob matizes multicores existenciais e 

concomitantes. “Negar a politicidade da Arte Barroca” é desconhecer que essa 

era voltada tipicamente à urbanidade, tanto quanto o arcadismo ao campo. A 

Europa Medieval das Catedrais, no Barroco, constitui-se na Europa das 

Capitais, sob cujos laivos barrocos o jesuíta viveu e compôs sua cartografia.   

Ao compulsar parte do longo compêndio-epistolar de Padre Antônio 

Vieira – Cartas do Brasil – além da eloquência e elegância do cartógrafo 

jesuíta, percebe-se sem demora a importância da sua Arte de Escrever Cartas 

para o mundo e, especificamente, para a Literatura do Brasil, sendo suas 

cartas vieirianas indispensáveis para se reconstituir e reler a História do Brasil, 

consoante enfatizado, e analisar o modus operandi da Companhia de Jesus, 

bem como a forma progressiva de filosofar no Brasil Colônia.   

Entre tantas correspondências do jesuíta, apreciam-se, particularmente, 

suas “Cartas Apologéticas” (síntese de sua Utopia acerca do “Quinto Império 

Lusitano Esperança das Nações”) pela sua habilidade exegético-hermenêutica 

capaz de conciliar a História Universal à História da Salvação, cuja maestria 

persuasiva torna plausível aquilo que era apenas verossímil. Assim ele segue o 

tirocínio de sua arte demonstrativa, como se revelasse uma gravura barroca de 

forma minudente para um expectador autóctone, “distinguindo poeticamente a 

arte do objeto”, a qual não deve ser simplesmente contemplada, senão 

assimilada como a leitura de um verdadeiro livro colorido.  

Sabe-se que a arte epistolar foi, entre os séculos XVI-XIX, a principal 

fonte de educação pedagógica entre muitas nações. Cônscio desse potencial 
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epistolográfico, Padre Vieira assume a visada de um Outsider utopicamente 

resistente, desde a sua primeira carta oficial, denominada de Carta-Ânua, ao 

Geral da Companhia de Jesus. Em princípio, ele multiplicava sozinho as 

próprias cartas-manuscritos; depois era coadjuvado por um amanuense.  

A arte de “alimpar borrões” (passar a limpo os manuscritos), no dizer 

vieiriano, era “copiar em resmas de papel” suas epístolas. Esse Ofício de 

Cartógrafo não era mera duplicata, senão a Arte de um exímio “músico”, que se 

empenhava em “transcrever para canto e piano uma complexa partitura de 

orquestra”, a fim de torná-la acessível aos discípulos. Assim, ele firmava sua 

crítica da Arte, pela tradução/versão dos discursos, um fator intrinsecamente 

Pós-Moderno, pensando a “linguagem como um meio transversal” significativo.   

Nesse contexto seiscentista, de “obediência cadavérica e indelével 

providencialismo”, Padre Antônio Vieira começa a escrever suas cartas 

mescladas de resistência subliminar e irretratável, utopia de um novo império 

de paz universal lusitano, tecido em grande parte em terras brasileiras, no 

decurso de quase nove décadas. Desterritorializado, ele assume a condição de 

outsider escritor, mas surpreende o mundo ao fazer de sua cartografia correio 

de persuasão, arquitetura de um Novo Tempo, mapa retórico em progresso, 

que lhe valeu um dia o meritório título de “Imperador da Língua Portuguesa”. 

Assim, ratificava-se sua imortalidade nos anais da História e da Literatura 

lusófona.  

Na verdade, a cartografia, como crítica endógena, influiu na Grande 

Literatura entre os séculos XVII e XIX, enquanto promissora em geral de 

gêneros atuais como o jornalismo, a crônica, o diário e, de certa forma, o conto. 

Particularmente, na cartografia do jesuíta, seu tonalismo procede de sua ampla 

experiência retórico-oratória, que o compelia a fazer “arte sobre a arte como 

uma pintura de gravuras”, gestando a larga literatura a desaguar na “cultura do 

iluminismo” com sua crítica peculiar “sobre todo o universo do saber humano”. 

Os grandes cartógrafos, mais que “pintores de paisagens”, ajudaram o 

mundo a entender o porvir, desvelando que “a arte não é um dom ou talento 

infuso”, sobrenaturalmente, senão a síntese de infindos “confrontos e opções” 

miméticas: um esforço contínuo e amplo “processo crítico”. Nessa perspectiva, 

ocorre que a Arte Barroca ainda estigmatizada ou “acusada pelos culturalistas” 

sob o rótulo de “conformista e até mesmo de hipocritamente devota”, continua 
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a ser uma criação plenamente laica, mesmo quando escrita por religiosos e 

procurando servir à Igreja”, pois sua Modernidade e pseudomorfose selaram o 

“zelo devoto” que compeliu a religião a ser Política (ARGAN, 2004, p. 31).   

Por isso, com razão haverá sempre uma incógnita sobre o fazer 

cartográfico de Padre Vieira: como é possível a um outsider luso-brasileiro 

continuar (depois de quatro séculos) com significativo fio vivo de memória ou 

influência sobre povos? Enquadrá-lo em vários papéis ou defini-lo com epítetos 

seria o mesmo que se fechar à pesquisa de suas letras e “teses antecipadoras 

de ideias que prepararam a crítica vindoura”. Certamente, a atualidade vieiriana 

deve-se tanto mais ao seu fazer literário Utópico-Resistente-Outsider, que ao 

seu ser jesuítico. Talvez por ser um cartógrafo outsider primus inter pares.  

Por fim, conforme é aconselhável prever a estrutura de um trabalho 

científico ou de um livro antes de se encetar sua leitura propriamente dita (visto 

que cada uma das suas partes pode trazer mais informações do que outras), 

frisa-se que esta pesquisa consta de três capítulos. O primeiro capítulo discute 

os vários conceitos de resistência (poético-literária, político-social), em que se 

analisa sumariamente alguns escritores considerados como precursores e 

discípulos da literatura de resistência ao longo da história da humanidade, cuja 

constelação tem como síntese a poética de Padre Antônio Vieira.  

Além de considerar certas temáticas de resistência, como: narrativa e 

forma escriturística, há também menção à estratégia da pseudomorfose, que 

abrange alguns dos principais objetivos desta resistência dentro da cartografia 

comunicativa do bragantino, cuja meta alude à tese-utopia do Quinto Império 

de Portugal, esperança das nações a haver, que será explicitada nos capítulos 

vindouros. Assim, a questão é focada nas ações engajadas de Padre Vieira. 

O segundo capítulo se constitui como uma sucinta retrospectiva acerca 

dos principais tratados da cartografia comunicativa e sua relação estilística com 

as cartas do jesuíta, frisando a cada instante os conceitos essenciais da arte 

epistolar no decurso dos últimos dois mil anos. Assim, ele contém informações 

relevantes sobre a retórica e os tratados da arte de escrever cartas, 

questionamentos sobre a evolução da retórica epistolar, seus principais 

mestres e a releitura de alguns momentos nucleares do ofício de cartógrafo.  

Considerados estes recortes, faz-se a relação de alguns paradigmas da 

arte de escrever cartas com a poética epistolar de Padre Antônio Vieira, no 



23 

 

sentido de considerar a relação entre destinador e destinatário como verdades 

perenes (antigas e sempre novas), capazes de traçar uma compreensão mais 

próxima do presente, mediante o olhar preceptivo dos tratados da cartografia 

comunicativa. 

Dessa forma, destacam-se algumas das principais modalidades 

missivísticas, com certa ênfase no aspecto das epístolas no âmbito gênero 

cartográfico, além da retórica de Padre Vieira e da sua oratória enquanto 

ofícios que conduzem ao exercício de civilidade entre seus leitores diretos e 

indiretos. Dar-se-á também uma atenção particular à questão da função 

epistolar da poética do bragantino, bem como a influência de sua escritura com 

o Pacto-Epistolar, prescrito por Santo Inácio de Loyola, com todos os membros 

da Companhia de Jesus, da qual foi o fundador. Nesse sentido, há uma maior 

compreensão dos principais questionamentos do capítulo anterior e os 

primeiros vislumbres do último capítulo. 

No terceiro e último capítulo, portanto, discutem-se os principais 

aspectos da utopia e do fazer outsider seiscentista do jesuíta. Contemplam-se 

as origens da escritura outsideriana e traça-se sua relação dentro das cartas de 

Padre Antônio Vieira, com ênfase em seus aspectos de outsider romântico e 

existencialista. Consideram-se os principais fatores de resistência humana 

(quanto à questão das utopias na História da Literatura em geral), algumas de 

suas superações e a realização potencial das verdadeiras utopias, entendidas, 

aqui, como necessárias ao desenvolvimento da vida sócio-cultural e à própria 

manutenção da esperança do homem sobre a Terra.  

Além disso, dá-se especial atenção à questão do outsiderismo literário 

na arte de Padre Antônio Vieira, sua Re-volta às origens (enquanto escritor 

estrangeiro) e sua controversa aliança barroco-seiscentista. Enfim, 

apresentam-se de modo ilustrativo-pedagógico algumas modalidades de cartas 

do jesuíta (negocial, familiar, deliberativa e relatorial) em forma de anexo. 
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CAPÍTULO I: A ESTÉTICA DE RESISTÊNCIA - DAS RAÍZES À VIEIRA 

 
 

A literatura não existe no ar, e sim no Tempo, no Tempo histórico, que 

obedece ao seu próprio ritmo dialético. A literatura não deixa de refletir 

esse ritmo – refletir, mas não acompanhar (…). A repercussão imediata 

dos acontecimentos políticos (…). A relação entre literatura e 

sociedade não é mera dependência: é uma relação (…) de 

dependência recíproca e interdependência dos fatores espirituais (…) e 

dos fatores materiais (Otto Maria Carpeaux, 1978, p. 66). 

 

1.1. PRECURSORES E DISCÍPULOS DA RESISTÊNCIA 

 

Na alma dos estilos de cada época literária há sempre o cruzamento de 

correntes de valores e antivalores que, posteriormente, podem formar novas 

vertentes. Por isso, não se pode estigmatizar nem canonizar a priori um dado 

estilo como único. Por vezes, algumas correntes são reacionárias em vista do 

gosto pelo romântico; outras liberais em função do utilitarismo momentâneo. 

Contudo, a Literatura não precisa de rótulos para ser ensinada e persuadir.  

A hipótese de que a matriz da Estética de Resistência moderna repousa 

no mito clássico helênico de Prometeu, não lhe outorga superioridade sobre as 

literaturas de resistência que nasceram, ulteriormente, do seu seio. Esse 

comparatismo – primeiro e último, antigo e novo - é metodologia didática. Cada 

autor constrói seus precursores, de forma que a rebeldia prometéica não 

prevalece às produções de resistência atuais, consoante se pode ver a seguir.  

 

O mito de Prometeu seria a perfeita alegoria da revolta do ser humano contra o destino, 

palavra que abraça as forças naturais, o leviatã social e tudo quanto transcende a 

vontade individual. A rebeldia prometéica não trouxe apenas a dimensão do desafio às 

potências do Olimpo. Trouxe também a contraparte da solidariedade com os mortais a 

quem o titã [sic] ensinou o uso do fogo que, arrebatado aos céus, se fez instrumento da 

técnica e moveu os homens a se libertarem da onipotência da natureza. Prometéicas 

seriam (…) A Peste, obra-prima de Albert Camus (…), As Moscas e a trilogia dos 

Caminhos da liberdade, que Sartre escreveu (…), reunindo A idade da razão [sic], 

Sursis e Morte da Alma. As tragédias (…) as mulheres resistentes (…): Medéia e 

Antígona (…). Contra tudo o que é falso e pífio (…): Journal d‟un curé de campagne 

(…), Vol de nuit, Terre des hommes, Le Petit Prince (BOSI, 2008, p. 127-128). 
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A tradição teórica, que assimilou a Estética de Resistência, tem hoje, 

sua relação com a Estética do Não (VILA-MATAS, 2009), por cuja rebeldia ou 

protesto os bartlebies fixaram-se no axioma preferiria não fazer (MELVILLE, 

1986). Contudo, a Resistência Poética vieiriana, em vez do bordão bartlebyano, 

prefere escrever contra toda esperança, tornando sua literatura um amplo 

correio politizante, que continua a buscar no aquém a liberdade do além.  

Esse esforço não é caso pacífico, uma vez que a repercussão de 

acontecimentos políticos na literatura “não vai além da superfície”. O mais 

importante dessa experiência, ainda que sumária (dentre as várias mediações 

estéticas na História da Literatura) é sua batalha e seus objetivos comuns 

contra os pseudovalores que ferem o futuro da humanidade há séculos.  

A consciência do leitor resistente, acerca dessa diversidade estrutural, 

ajuda-o a analisar melhor a obra vieiriana e pode transformá-lo em pesquisador 

e conscientizador dessa nova forma de fazer literatura: o despertar da utopia 

no interior de cada homem, como realização sócio-cultural. É um sonho atual 

alcançado, a priori, no imaginário do autor de narrativa dramática. Resistir à 

Sociedade do Espetáculo que investe todas as suas forças na literatura de 

“autoajuda” (contrária aos objetivos sociais da Estética de Resistência). Assim 

deveria ser a consciência dos literatos: resistente, como segue: 

 

A resistência é um movimento interno ao foco narrativo, uma luz que ilumina o nó 

inextricável que ata o sujeito ao seu contexto existencial e histórico. Momento negativo 

de um processo dialético no qual o sujeito, em vez de reproduzir mecanicamente o 

esquema das interações onde se insere, dá um salto para uma posição de distância e, 

deste ângulo, se vê a si mesmo e reconhece e põe em crise os laços apertados que o 

prendiam à teia das instituições (…). A escrita resistente (…) emprestou voz aos 

múltiplos fantasmas do sujeito que estavam recobertos pela fôrma de gesso da 

máscara social. A escrita resistente não resgata apenas o que foi dito uma só vez no 

passado distante e que, não raro, foi ouvido por uma única testemunha, como se dá, 

por exemplo, no primeiro capítulo das Memórias do cárcere. Também o que é calado 

no curso da conversação banal, por medo, angústia ou pudor, soará no monólogo 

narrativo, no diálogo dramático (BOSI, 2008, p. 134).  

 

Sabe-se que, nos primórdios da era cristã (primeiras manifestações da 

Estética de Resistência), muitos autores enfrentaram a hegemonia dos ditos 

estilos de época ou tipos ideais e penhoraram a própria vida, praticando o 
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suicídio, em geral após larga incursão, como é o caso do poeta Lucano contra 

o imperador romano César Nero (65 d.C.) e o poeta Sêneca que fez o mesmo. 

Sua estética de resistência pode ser encontrada no provérbio latino: Victrix 

causa diis placuit, sed victa Catoni (A causa vencedora agradou aos deuses, 

mas a Catão a dos vencidos) consoante Bosi (2008, p. 36). Ele preferiu o 

vencido (Catão) ao imperador, sinalizando sua estética de resistência ao poder. 

 O provérbio acima é ícone da Estética de Resistência original. Na sua 

esteira surgiram novas manifestações de resistência poético-literária. Sua 

fortaleza pouco a pouco se apropriou do seu lugar na História Mundial e se 

tornou fenômeno eviterno. A cada instante ela brota nas obras, em virtude do 

retrospecto da memória e da firme consciência de que algo precisa ser mudado 

(contra o descaso sobre a vida humana).  

 A Estética de Resistência não visa a um Paraíso Perdido terrestre e 

mítico, mas à utopia de uma sociedade menos desigual. Por isso, o escritor 

desse porte questiona os contemporâneos a se apropriarem desse real mundo-

devir, mesmo que na condição de uma brecha de consciência. Essa é uma das 

contribuições da Escrita Resistência na formação da humanidade.  Sabe-se 

que é amplo o horizonte de valores e desvalores para o qual a Escrita de 

Resistência está atenta. Assim, dentro da sua palavra empenhada e 

desempenhada, a resistência poética e atípica de Padre Vieira fez história.  

Sua linha de pensamento (embora não infalível) busca vencer a surdez 

mediante vozes e gestos que acendam o Novo Sol da História e seus 

contrastes monumentais. Olhando a função de Monumento e a motivação da 

Idade de Ouro literária, que movem à resistência poética, citam-se alguns 

autores mais próximos de Padre Vieira, como paradigmas contemporâneos, e 

outros que preparam novos luzeiros das constelações seguintes que, por fim, 

chegaram a Dostoievski e a Otto Maria Carpeaux, conforme segue: 

 

Quase sempre a fonte moral e estética dessa consciência crítica e rebelde vem da 

memória de tempos passados tidos por melhores, a Idade de Ouro (…). É o caso dos 

joaquimitas (seguidores das profecias do monge calabrês Giacchino da Fiore), cuja 

presença na utopia dantesca do Sacro Império é inequívoca (…). Outros exemplos (…) 

na mesma Florença do século XV (…): Leon Batista Albertini e Maquiavel, e a voz da 

religiosidade popular mais veementemente antiburguesa, Savonaraola (…).  No 

começo do século XVII, ao barroco típico de Marino (…), opôs-se pela sua formação 
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científica moderna e pelo gosto pessoal (…) Galileu (…). Houve, portanto, na Itália 

seiscentista, espanholizada e jesuíta, um antibarroco (grifo nosso) decidido que 

prolongou os interesses científicos das gerações anteriores e enfrentou o peso da 

reação eclesiástica e aristotélica (…). E Carpeaux teve aí a argúcia (…) de incluir o 

nosso padre Vieira! (grifo nosso). (BOSI, 2008, p. 36-37).  

 

O fragmento acima contém duplo aspecto a ser considerado. Por um 

lado, manifesta que sua intenção foi preparar de forma eminente o advento do 

da Estética de Resistência até Padre Vieira, deixando de fora uma imensa 

árvore genealógica de mesmo tom como: Cervantes, Descartes e, 

posteriormente, Jean-Jacques Rousseau, François Marie Arouet Voltaire; por 

outro lado, porém, desvenda a constelação da Escrita Resistente, que tem no 

como fim proclamar, subliminarmente, os projetos dessa utopia: uma sociedade 

democrática ideal, mesmo que a análise ideológica de suas obras prove que 

eles se valeram de imaginários distintos.    

Ocorre pontuar que a discussão acerca da Literatura de Resistência 

prepara a compreensão, sob o viés da pseudomorfose na obra de Padre 

Antônio Vieira, como se ilustra com as considerações abaixo. Dessa forma, 

esses pressupostos ajudarão a chegar à essência da reflexão vieiriana. Nessa 

perspectiva, frisam-se alguns aspectos teórico-práticos da estética de 

resistência, a fim de não se confundir, no âmbito da pesquisa, elementos sutis 

como militância política e resistência literária. Logo, contempla-se, agora, a 

Literatura Resistente sob a dupla forma de tema e narrativa ou escrita inerente.  

 

a) RESISTÊNCIA COMO TEMÁTICA E NARRATIVA 

 

 A priori, acredita-se que a arte em geral procede, primeiramente, do 

conhecimento, da técnica, da intuição (ARISTÓTELES, 2006) ou da 

imaginação (percepção e memória) e, nesse caso, a intuição é reputada como 

base da arte, isenta de comprovação empírico-factual. A posteriori, julga-se 

que apenas, secundariamente, a arte depende da força de vontade. Por isso, a 

gênese da resistência é um conceito ético, não estético (SÉRGIO, 1954, p. 25). 

Resistir é opor a própria força a outrem. Na verdade, enquanto as 

faculdades cognitivas são a intuição e a razão, as faculdades da vida prática 

(práxis) são o desejo e a vontade, em que se encontra a resistência ética 
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(Benedetto Croce). O juízo ético migra para o estético quando o narrador 

considera na vida social seus valores. Cada pessoa resiste, a seu modo, à 

pressão ideológica. “A aproximação entre narrativa e resistência está na visada 

de realização dos valores humanísticos” (STEINER, 1990, p. 51). 

Nessa perspectiva, a vida humana age e reage na trama social, a fim de 

transformá-la (como se verá em Padre Vieira e outros autores da Escrita de 

Resistência). Dessa forma, combatem-se, indiretamente, os antivalores 

correlatos. Quando isso acontece na temática-narrativa, o valor discutido 

intencionalmente está não apenas no começo como na motivação (inspiração), 

mas, sobretudo, “no fim como objetivo da escritura” (BOSI, 2008, p. 64). Assim, 

toda obra tem sua moral e nenhum escritor redige sem prévia intencionalidade. 

Quando se observa isso na obra vieiriana, vê-se a simbiose dos 

conceitos éticos e políticos de resistência como tema da narrativa. O tecido 

textual cruza os fios da vida com as pulsões e signos do desejo e das imagens 

arquiteturais. A obra revela a fisionomia autoral mediante a linguagem: 

figurações, símbolos, tons de voz, gestos outros e formas comunicadoras de 

sentimentos diversos. Por exemplo, o despotismo traduz-se em atos arbitrários 

e autoritários (dentro da narrativa), enquanto que a vilania, na palavra injuriosa 

contra um inocente ficcional. 

 Logo, a distinção entre “resistência como tema” e “resistência como 

forma de escrita imanente” não é um processo individual. Na obra de 

Shakespeare, por exemplo, Rei Lear reflete os valores e antivalores nas 

atitudes de cada personagem. Mesmo não sublinhando suas ações com frases 

sentenciosas, “a resistência ao mal se constrói de forma que o ético e o 

estético se misturam”. Logo, essas idéias resistentes dentro de uma narrativa 

não são, plenamente, excludentes nem exclusivas (SANTIAGO, 1992, p. 73). 

Assim como Padre Vieira, cada homem de ação trava a discussão de 

valores em suas obras como um compromisso firmado em fórum íntimo com a 

verdade, repudiando a mentira ideológica que entorpece o leitor sem opção. A 

peleja contra o desvalor se faz pela coerência temático-narrativa das obras. 

 

Esperei que com o tempo abrandasse o mal (…) com todos os sentidos (…). Reduzido 

a estas angústias, não sei o que devo escolher (grifo nosso), senão escrever 

totalmente, ou ditar a quem esta escreve, os delírios e vertigens (…). Enfim, descendo 
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aos particulares (…), primeiro do que tudo (…), que o meu maior sentimento é achar-

me tão debilitado nas forças que as não posso aplicar (…) a tudo o que for do serviço 

(…). Ainda que o juízo não está (sic) totalmente perdido, a vivacidade antiga do 

entendimento está totalmente perdida ou quase morta (…). Cá [no Brasil] procuraremos 

fazer o que for possível, se ocorrer de onde as cousas [sic] se possam melhorar de 

outra parte, porque importa que o que se disser seja o melhor, onde se lê o que se diz 

e não quem diz (grifo nosso). (…), supondo porém que, debaixo destas quase 

apagadas cinzas da vida, está vivo, firme e ardentíssimo o desejo de poder prestar 

qualquer mínimo aceno do agrado (…) não só com o préstimo próprio senão também 

com o alheio (…). Enfim a minha esperança, por mais que tão combatida, se não 

acomoda a estreitar o coração nas angústias do tempo, mas a o dilatar neste mesmo 

mundo (grifo nosso). (…). Bahia, Quinta do Tanque, último de junho de 1696 (…). 

Humilde e obrigadíssimo servo. Antônio Vieira (2003, p. 260). 

 

Contemplando o fenômeno ético de resistência na cartografia de Padre 

Vieira, infere-se na questão o resgate da figura do herói clássico conforme Bosi 

(2008). Acredita-se que, sem essa visada, o monumento literário em geral, cair-

se-ia no caos da poesia com ideologia, conhecida alhures em escritores com 

engajamento político, contrários a supostos desvalores de suas imagens e 

infensos à linguagem figural e polissêmica (VOGT, 2009, p. 48). 

A descontinuidade entre o dizer e o fazer do homem de ação e de 

criação ficcional, a dispersão entre a vida e os papeis sociais são o termômetro 

de autores irresistentes diante dos antivalores políticos ou da inconsistência 

como tema da narrativa ou processo da escrita engajada. 

A formulação da literatura de resistência, como tema da narrativa, 

pertence ao século XX (1930-1950), quando intelectuais se engajaram no 

embate contra os movimentos totalitários (nazi-facismo, franquismo, 

salazarismo). Os italianos denominaram de partigiani (participação) a esta 

temática de resistência , e os franceses de partisans (partido), no sentido de 

luta contra uma facção, em particular, o nazi-facismo, derrotado em 1945. 

Assim se afirmava essa frente temática de caráter libertador, em que a 

Literatura de Resistência se transformou, evocando cultura, arte e a própria 

narrativa.  

Entre tantas obras que se pode nomear desse período, uma delas se 

constituiu como protótipo das demais e da própria Literatura de Resistência, 

como tema da narrativa: Se questo è un uomo (É isto um homem?), do escritor 
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Primo Levi (1988), a qual é símbolo atual da Escrita de Resistência. É um 

depoimento com viés autêntico da experiência psicofísica sofrida pelo autor nos 

campos de concentrações de Auschwitz (Polônia), como um dos três 

remanescentes, de seiscentos e cinquenta israelitas, encarcerados e 

dizimados, em 1944.  

Sua Escrita de Resistência é incapaz de semear o antivalor da violência 

em detrimento do valor da paz, mesmo tendo sido torturado. “Após suportar 

longo martírio, ele retornou do pós-guerra desfigurado”. Sua grande apologia 

nutridora de sua “resistência foi sua defesa” de que a ação humana só deve ser 

julgada individualmente, caso a caso (LEVI, 1988, p. 103). 

 

Essa, então é a vida ambígua do Campo (…). Viveram muitos homens do nosso 

tempo; todos, porém, durante um período relativamente curto. Poderíamos, então, 

perguntar-nos se vale mesmo a pena [sic], se convém que de tal situação humana 

reste alguma memória (…). Estamos convencidos de que nenhuma experiência 

humana é vazia de conteúdo, de que todas merecem ser analisadas; de que se podem 

extrair valores fundamentais (ainda que nem sempre positivos) desse mundo particular 

que estamos descrevendo. Desejaríamos chamar a atenção também sobre o fato de 

que o Campo [nazista] foi também (marcadamente) uma notável experiência biológica 

e social. Fecham-se entre cercas de arame farpado milhares de indivíduos, diferentes 

quanto a idade [sic], condição, origem, língua, cultura e hábitos, e ali submetam-nos 

[sic] a uma rotina constante,  controlada, idêntica para todos e aquém de todas as 

necessidades; nenhum pesquisador poderia estabelecer um sistema mais rígido para 

verificar o que é congênito e o que é adquirido no comportamento do animal-homem 

frente à luta pela vida (…): frente à pressão da necessidade e do sofrimento físico, 

muitos hábitos, muitos instintos sociais são reduzidos ao silêncio (LEVI, 1988, p. 88).  

 

Contemplando o fragmento acima, pode-se imaginar que a experiência 

desse italiano de Turim, formado em Química, ao ver o genocídio de seus 

compatriotas e seu próprio corpo definhando e se desfigurando até não haver 

aparência humana: É isso um homem? Tem (enquanto temática e narrativa) 

grande aproximação com a resistência poética e utopista da arte epistolar de 

Padre Antônio Vieira, não obstante a grande distância temporal entre eles.   

Ocorre pontuar aqui, sumariamente, um olhar relatorial sobre a Literatura 

de Resistência como tema e narrativa. A contar das décadas anteriores e 

seguintes à Segunda Grande Guerra Mundial, o exílio prestou-se à inspiração 



31 

 

da Estética de Resistência e os cárceres à técnica mundial desses autores. Os 

temas e as narrativas de resistência assumiram um fio de depoimento ou 

testemunho pessoal. No Brasil, por exemplo, temos Memórias do Cárcere 

(Graciliano Ramos) e A Rosa do Povo (Carlos Drummond, 1945). 

Por isso, a temática dessas obras não contém a mesma substância 

cognitiva e ética de uma obra romanceada de linguagem, candidamente 

comunicativa. O ideal intelectual orgânico tem como espelho a linha de Antônio 

Gramsci (1937), o qual se despe de preconceitos e segue uma linguagem 

sóbria em favor dos valores reais de justiça e liberdade (BOSI, 2008, p. 84). 

A lista da constelação de Prometeu é infinda, particularmente entre os 

séculos XIX e XX, com seu apogeu em Franz Kafka e Lukács, que foram além 

do herói problemático ou do próprio limite da consciência. Uma verdade ilumina 

os pensadores da Escrita de Resistência (quer na forma de tema e narrativa, 

quer na forma escriturística), “que a desistência de todo projeto é também um 

projeto de vida”, a que chamam de má-fé ou alienação da consciência (BOSI, 

2008, p. 104). Cruzar os braços ao devir é uma opção dos autores que partem 

sempre do mesmo axioma há tempos: “A Literatura é apolítica”.     

 

b) RESISTÊNCIA COMO FORMA-ESCRITURÍSTICA 

 

Depois de percorrer alguns flashes da Estética de Resistência enquanto 

tema e narrativa ou cultura de resistência política (verdadeiro NÃO à ideologia 

dominante de ontem e de hoje), postula-se que há outra forma complementar 

de resistência literária: “a resistência como forma imanente na escrita” (BOSI, 

2008, p. 103-105). Essa visada consiste em um olhar extensivo da Escrita de 

Resistência, cuja perspectiva transcende a memória, com todas as formas 

verossímeis do imaginário artístico.  

Nesse sentido, “O narrador cria, segundo seu gosto, as representações 

do bem e do mal individual ou de formas ambivalentes” (BARTHES, 2008, p. 

49). A resistência de forma imanente é mais sutil que a forma temático-

narrativa. De modo geral, ela prescinde de qualquer cultura política ou militante 

(engajada), e se configura na própria escrita através de tensão interna 

(imanente), que a faz resistente enquanto escrita e não só enquanto tema. 

Portanto, toda escrita “é ponto de vista e estilização da linguagem”.  
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Assim, pode-se dizer que a Escrita Resistente se constitui antes de se 

materializar no papel. Seu processo de seleção-opção inscreve-se em 

princípios éticos postos em tensão, a priori, na escala de valores a resistir aos 

antivalores sociais entre o eu/mundo. Nesse sentido, a sátira e a paródia são 

fundamentais à realização dessa Estética e a própria tragédia tem seu lugar 

enquanto escrita resistente.  

Graças a essa “tensão-crítica” da Escrita de Resistência a escritura 

vieiriana não é objeto de pura repetição autoral, mas aversão à alienação 

literária. Logo, a Escrita Resistente deixa a imitação material e passa a um 

“objeto de busca e reconstrução” de uma nova linguagem, a qual não pretende 

descrever “a vida como ela é” (pseudoconformismo), mas como deveria ser.  

Para esses autores, uma escritura conformista seria pura alienação. A 

resistência na forma de escrita imanente está presente na vida social de ontem 

e hoje tanto internacional como doméstica. Sem retórica ideologizante, mas 

com puro realismo - a vida como ela é - consiste no perfeito paradoxo da vida 

como não deveria ser buscada, humanisticamente falando; da desistência 

como projeto-utopia em vista do devir, da não-busca da vida digna de se viver. 

No Brasil, essa visada crítico-resistente está presente em algumas obras 

de maior influência literária como, por exemplo, em O Ateneu, de Raul 

Pompéia, na forma de sátira e paródia contra “a linguagem pedagógica e a 

retórica científica”, bem como em A Paixão segundo G.H, de Clarice 

Lispector, cuja resistência constata-se na escrita, constituída ficcionalmente 

pelo “movimento pendular da narrativa confidencial e metafísica de forma 

implícito-explícita” (BOSI, 2008, p. 121). Essa questão pode ser percebida nas 

entrelinhas da carta do jesuíta que segue, ao citar sua Clavis Prophetarum.   

 

Sem embargo (…). Mas que pouco tempo basta para maiores mudanças! Eu tornei a 

dar outra queda, de noite, pela escada fatal (…), escapando milagrosamente com vida, 

ou com parte dela (…). Neste estado, sem mãos, nem cabeça, nem companhia, me 

fica só o coração (…). Com estes avisos do Céu me resolvi a estreitar mais o retiro do 

meu deserto, empregando os poucos dias que restam na conta de tão larga vida, como 

a de 88 anos. Mas (…) me vejo de novo obrigado com duas obediências, uma real e 

outra da Religião, a prosseguir e acabar a Clavis Prophetica (grifo nosso), a que (…) 

me aplicarei do modo como for possível, entendendo que é vontade de Deus que a 

morte me ache com esta obra de tanto serviço seu (grifo nosso), ao menos no 
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pensamento e na voz, já que não pode ser nas mãos (…). E agora (…) me obrigam a 

que ressuscite [a obra] o que estava quase sepultado (grifo nosso), e o imprima (…). 

Que hajam por bem de me ler em letra de forma, pois eu não posso escrever na de 

mão; e para que não falte este modo de cartas a quem as devo (grifo nosso) (…). 

Bahia, 22 de julho de 1696 (…). Antônio Vieira (2003, p. 264).  

 

Vê-se que a questão da resistência poética é muito antiga e possui 

várias sutilezas. Em tempos modernos, a Resistência (temático-narrativa) tinha 

Lukács como grande referencial, depois surgiram novas questões em novos 

autores dessa visada, como: Thomas Mann, Marcel Proust, Benedetto Croce, 

Walter Benjamin e Adorno, apenas para citar os mais influentes filtros nesse 

entorno. Sua literatura ajuda a entender a Estética Resistente, enquanto 

temática e forma imanente, bem como os matizes entre intuição e momento 

reflexivo, sentimento e práxis identitária na literatura de forma progressiva.  

A Literatura Resistente é muito mais que estrita anamnese do passado. 

Graças à insistência de seus autores, ela progrediu a ponto de Luigi Pirandello, 

com a morte da máscara social, Joyce e Kafka (século XX) terem refutado a 

canonizada tese oitocentista que concebia a literatura sob a estrita condição de 

“Espelho da Vida social”, conforme Said (1983, p. 59). 

Por fim, concorda-se com Alfredo Bosi (2008, p. 28) quando diz que a 

“Literatura de Resistência” em seus aspectos vários pode cavar o sentido da 

vida digna de se viver em meio ao “discurso especular das convenções” 

pretensamente realistas atuais. Em síntese, ele casa a Escrita Resistente em 

seus dois fios: “como tema e forma imanente” no decurso dos tempos. 

 

 

O vazio, negatividade grávida de um novo estado de ser, é a consciência jamais 

preenchida pelo discurso especular das convenções ditas realistas (…). Por sua vez, a 

narrativa lírica, quando atinge certo grau de intensidade e profundidade, supera a rotina 

da percepção cotidiana e liberta a voz de tudo quanto esta abafou (…) da conversa, até 

mesmo do diálogo entre amantes, amigos, pais e filhos. Dois exemplos bastam: a 

abertura da Crônica da casa assassinada de Lúcio Cardoso e toda A Paixão segundo 

G.H. de Clarice Lispector (…). A Literatura, com ser ficção, resiste à mentira [da 

ideologia]. É nesse horizonte que o espaço da literatura, considerado em geral como o 

lugar da fantasia, pode ser o lugar da verdade mais exigente (BOSI, 2008, p. 135).  
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1.2. PSEUDOMORFOSE: RESISTÊNCIA MODERNA 

Fugindo, intencionalmente, aos lugares-comuns das figuras de estilo 

literário – sem perder a ironia como método do dizer indireto – perceber-se-á, 

no corpus epistolar do Padre Vieira, o artifício da pseudomorfose (literalmente 

falsa-forma), “que consiste em não deixar transparecer na camada superficial 

do texto sua mensagem ou real intenção escriturística” (BOSI, 2008, p. 40-41). 

É como se houvesse dois escritos (cartas) em uma só cifradamente, como se 

ilustra com a carta de conselho secreto, do jesuíta ao Marquês de Nisa. 

 

Hoje levou o Sr. Embaixador um memorial ao presidente da semana, e Mr. Brasset nos 

disse que amanhã havíamos de ter conferência; (…).  Queira Nosso Senhor que não 

venha do Brasil alguma nova que mude as esperanças e os pareceres, que geralmente 

estão inclinados à paz (…). O que importa é que Laganez e Cosmander [Marquês de 

Leganés e comandante das forças castelhanas na fronteira portuguesa] não façam 

nada (…). Ontem escrevemos a S. M. e eu lhe enviei a carta de D. Vicente. Em V. Ex.
a
 

escrever sobre aquele ponto, faz V. Ex.
a
 o que devo ao serviço de S. M., mas eu creio 

bem e verdadeiramente que semelhantes cartas não só não hão-de ter resposta, mas 

nem hão-de ser lidas. Muito folgamos [nos divertimos] de ver as cópias do governador 

do Brasil, nas quais vejo falar como soldado da Índia, e não quisera que entrara 

desprezando o inimigo e suas fortificações. Dê-lhe Deus melhor sucesso que a Diogo 

de Mendonça [governador geral do Brasil, aprisionado pelos Holandeses na Bahia em 

1624], que também entrou com a mesma confiança (2003, p. 402). 

 

A estratégia escritural (pseudomorfose) foi criada pelo teórico germânico 

Spengler, a fim de classificar as obras daqueles escritores que, sob a 

aparência de uma estilização Barroca, no entanto, resistiam sutilmente ao seu 

domínio (à época), em cujo rol inscrevem-se: Quevedo, Gracián, Campanella, 

e, obviamente, Padre Vieira, “cujas cartas visam a formar o leitor” (SARAIVA, 

1996, p. 12). Assim, entre outras coisas, destaca-se no procedimento da 

pseudomorfose a capacidade de sintetizar o tempo e revelar sua dinâmica 

imanente mediante o viés do retórico-oratório. Nesse sentido, incluem-se 

Montaigne, cognominado o papa da forma ensaio, cujo método continua a ser 

um instrumental atual de pseudomorfose e números outros. Observa-se ainda 

que, nos escritores que adotam essa estratégia escritural, os lugares-comuns, 

na verdade, são preceitos pessoais, e os paradoxos, o mais íntimo segredo de 

polichinelo visível a todos. Essa verdade pode ser constatada através da 
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citação de um fragmento (dessa mesma carta), em que o jesuíta confidencia ao 

Marquês de Nisa (embaixador lusitano), que o havia riscado estrategicamente. 

 

O capítulo que segue é o que foi riscado (grifo nosso) [dito à luz da pseudomorfose] no 

correio. Com esta vai cópia do papel que me pediu (…), e lho remeto traduzido em 

francês (grifo nosso), e, ainda que nele considere só os interesses de França (…): 1º 

enfraquecermos o poder de Holanda (grifo nosso), que sempre nos deve ter em receio 

(…); 2ª crescer o reino [lusitano] a grande opulência (grifo nosso) e ficar 

desembaraçado da assistência das conquistas (…); 3º termos o dinheiro de França e 

Suécia em Portugal (grifo nosso), com que estas duas nações ficam empenhadas na 

nossa defesa como em cousa (sic) própria (…), será esta a melhor caução e os mais 

firmes reféns com que a podemos segurar (…). E, finalmente (grifo nosso), senhor, 

quando nem em Portugal, nem em França (do que mais duvido), o negócio [não] tenha 

efeito, ao menos servirá de entreter [ocupar] os Franceses e de suspender ou esfriar as 

diligências que por si e por seus confidentes podem fazer contra o nosso tratado (grifo 

nosso) (…). Todo o poder e opulência das províncias de Holanda consiste 

principalmente e se funda no seu comércio, donde se segue que, enfraquecendo e 

arruinando o comércio (…), e por este meio suave e quase insensível (grifo nosso) se 

pode conseguir breve e facilmente o intento de que se trata (…). O modo com que o 

dito comércio se pode enfraquecer e arruinar é levantando-se em Lisboa uma ou mais 

companhias mercantis, como as de Amsterdão, compostas dos mercadores das três 

Coroas de França, Portugal e Suécia (…). O que será causa de que, não só todos os 

estrangeiros, [mas]  muitos dos mesmos holandeses, passem secretamente seus 

cabedais às companhias de Lisboa (grifo nosso), por que o dinheiro mercantil corre 

todo, como seu centro, ao lugar onde tem mais ganância, e esta será a primeira parte 

da ruína das companhias de Holanda (…). Resta somente considerar se seria 

conveniente (…) continuar com a paz (grifo nosso) (2003, p. 403).  

 

Essas e outras questões (grifadas no fragmento da carta) foram ditas 

sob a forma estratégica da pseudomorfose, no seu primeiro fragmento acima. 

Naturalmente, a leitura cursiva esconde a forma de resistência poética 

argumentativa que passa despercebia, em um primeiro momento, ao leitor, 

mesmo que detetive do vieirismo. Contudo, em um segundo momento, o fio 

condutor da resistência poetica engajada do bragantino acaba se revelando 

progressivamente seus intuitos ou objetivos vários em seus argumentos e 

utopias que percorrerão toda a sua arte poética. Por essa razão, as questões 

resistentes foram cautelosamente riscadas de uma carta, uma vez que o 

jesuíta temia que seu conteúdo fosse extraviado e prejudicasse seus planos.  
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Estudar Antônio Vieira é abordar os mais complexos problemas da Vida, e mergulhar 

fundo na Existência e na Essência do Homem, uma vez que a análise crítica (…) nos 

põe em contato com fenômenos sociais e existenciais de todos os tempos, pois são de 

ontem, de hoje, e de sempre, tanto a justiça quanto a liberdade, a ética como a 

fraternidade, a paz assim como a igualdade perante a lei [sic], a alma e o espírito, que 

devem ser o fim primeiro e último de todo o estudo, e de todo o estudante, quaisquer 

que sejam a sua especialização acadêmica, a sua ideologia política, ou a sua crença 

religiosa (…). Vieira escrevia e pregava como ninguém (…), cujo estudo forma e 

engrandece, institui e esclarece, eleva e enobrece (VERDASKA, 2009, p. 13).  

 

Portanto, os seguidores da Estética de Resistência promoveram 

complexa revolução silenciosa, no interior da cultura clássica. Mesmo através 

da sátira (como fez o escritor Swift contra a Inglaterra), a pseudomorfose 

cumpria o dever resistente e demolia preconceitos. Assim, o historicismo 

irrompe sobre a cronologia de seu tempo e consolida sua insuspeita dialética.  

A postura inconformista de Padre Vieira (acima), e de outros nomes 

antibarrocos na História da Literatura, deixaram vasto discipulado no histórico 

futuro, que mediante a escritura resistente tenta superar a dura realidade da 

pseudomorfose absoluta e mostrar aos povos novos rostos subscritos sobre as 

contradições pungentes do mundo adorador de si mesmo.  

Esse é o prisma, por exemplo, de alguns escritores do século XIX como: 

Blake, Leopardi, Vigny, Poe, Buechner, Heine, Nerval, Baudelaire, Thoreau, 

Whitman, Rimbaud, Lautrémonte, Dostoievski, Verga, Hardy, Ibsen, Nietzsche, 

Tolstoi, Strindberg (BOSI: 2008, p. 39), internacionalmente; e no Brasil: 

destacam-se Raul Pompéia, Cruz e Sousa, Machado de Assis. A Literatura de 

Resistência não se rende à categoria de espelho da hegemonia, mas é arena 

das tensões cotidianas. É nesse sentido que o jesuíta resiste e insiste.  

Contudo, “assim como estar na moda não significa ser da Moda”, nem 

todo aquele que integra o ideário romântico/liberal é, necessariamente, desse 

ou daquele, fielmente. Há um hiato entre ser contemporâneo e viver o 

contemporâneo. Logo, é necessário dialetizar e promover a criação de novas 

perspectivas sob a forma de “contra-regra” ou “abalando estruturas 

homogêneas de tipos ideais até sua ossatura” (MORAES, 2007, p. 37). 

A Estética de Resistência embora conhecida, na História da Literatura, 

pela sua visada inconformista e libertadora, essa verdade não implica 



37 

 

absolutamente que sua perspectiva seja mera panfletagem literária. Ao 

contrário, tem “consciência das variantes” de seu tempo e de sua influência 

futura. Usa os meios comuns que a sociedade lhe oferece, mas seu objetivo 

essencial é reconfigurar uma nova arquitetura de linguagem significante.  

 
1.3. O BELO DA RESITÊNCIA: SONHO DE PAZ UNIVERSAL 

 

Padre Vieira é reputado como arauto da restauração portuguesa 

(MARCOS, 2007, p. 22). A partir dos anos 40 a 50 (Século XVII), em virtude da 

aproximação de sua aproximação com D. João IV, os escritos vieirenses 

assumiram um tom de inspiração neo-sebastianista (GODOY, 2005, p. 13-15). 

A restauração político-religiosa do corpo-místico lusitano é outra questão que o 

jesuíta encampou, acendendo a cresça no Encoberto, além da função de 

embaixador nas tratativas de paz entre Espanha e Holanda, conforme Pécora 

(2003, p. 43). 

Nesse ínterim, sua resistência discursiva volta-se aos principais temas 

de Restauração Portuguesa, como: a soberania real e os fundamentos 

teológico-políticos das monarquias absolutistas. Os vários assuntos e perfis 

discutidos estão relacionados à concórdia, às ordens reais, aos impostos, à 

suspensão de prerrogativas morais, à honestidade e à proficiência dos 

ministros, nomeados por apadrinhamento. 

 Pouco a pouco, sua Estética Resistente adquire grande relevância entre 

Brasil e Portugal, cujas críticas tornaram-se lugares-comuns e atraíram os 

olhares de censura dos líderes da Inquisição lusitana, que se levantaram sem 

demora contra a escritura do Jesuíta. Contudo, o bragantino resistiu-lhes tanto 

quanto pôde e não renunciou suas teses (como seguem). Por essa razão foi 

punido com o exílio (na própria pátria) e depois privado de voz ativa e passiva, 

a fim de não legitimar os predicativos do Encoberto (falecido Dom Sebastião) 

no monarca Dom João IV. Todavia, o jesuíta atribuiu, presunçosamente, ao 

novo rei a identidade misteriosa do seu predecessor, o Desaparecido (GODOY, 

2005, p. 33). Essa sua tese sepultava as expectativas de retorno do Encoberto 

(D. Sebastião, vencido em Alçácer-Quibir), que há sessenta anos animava 

utopicamente a alma lusitana e, ao mesmo, tempo profetizava a volta de D. 

João IV redivivo.  Essa perspectiva é vista pelos críticos e biógrafos do jesuíta  
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geralmente como uma das mais contundentes formas de sua resistência 

poético-argumentativa.  

 

Mas – perguntar-me-á com razão V. S.
a
 – e donde provo eu que este rei [a 

supostamente ressuscitar no lugar do Encoberto D. Sebastião] de que fala Bandarra é 

El-Rei D. João o IV? Digo que o provo com o mesmo Bandarra, em dois lugares para 

comigo evidentes (…). De maneira que diz Bandarra que o assunto e o tema ou teima 

da suas profecias é um só rei: “Este Rei mui excelente com quem tomei minha teima”; 

e daqui se segue, eficaz e evidentemente, que o assunto e o tema das ditas profecias é 

El-Rei D. João IV, porque é cousa (sic) certa, e vista pelos olhos de todos, que em El-

Rei D. João IV se cumpriram todas as profecias passadas, como fica mostrado na 

primeira proposição deste silogismo: logo,s e o assunto das profecias do Bandarra é 

um só rei, e El-Rei D. João consta que foi o assunto das [profecias] passadas, bem se 

segue que ele [e não D. Sebastião, o Encoberto] é também o assunto das futuras; 

porque, se as profecias passadas se cumpriram  em El-Rei D. João IV, e as futuras se 

houvessem de cumprir em outro [em D. Sebastião], seguia-se que o tema e o assunto 

[das trovas] do Bandarra não era um só rei, senão dois ( 2003, p. 222-223).  

 

Vê-se que o atípico neo-sebastianismo vieiriano e sua identificação com 

Dom João IV, não apenas transferiam o mito do Encoberto ao joanismo, mas 

foram uma forma de negá-lo ou desmitificá-lo velada e resistentemente. Assim, 

o jesuíta destruía o ledo engano de esperanças lusitanas no retorno de Dom 

Sebastião redivivo, mas reforçava tópicas analógicas europeias inócuas, que 

propunham a simbiose entre o rei e Cristo, não obstante o momento histórico 

outro, em que as monarquias nacionais triunfavam nas disputas entre os 

domínios do papa e os do imperador (VIEIRA, 2002, p. 51-52). 

Promotor de uma nova estética, Padre Vieira teve de nadar contra a 

maré, ajustando o fôlego do discurso às estratégias régias, para não cair 

precocemente nas malhas da Inquisição, que deveras o esperava em um 

passo em falso. O jesuíta insistiu em reunir os três estados do Reino 

(Eclesiástico, Nobreza e Povo) em torno de D. João IV (VIEIRA, 2003, p. 36). 

No reinado de D. João IV, sua obra foi tão importante como um farol nas 

trevas: auxiliou na restauração da realeza lusitana, que andava à banca-rota 

quanto aos aspectos políticos, militares e econômicos. Porém, criticou 

demasiadamente os impostos reais e as suas condições de aplicação na corte 

portuguesa (como seu uso na guerra contra Castela e na defesa das 
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possessões de além-mar, atacadas por Holanda), crítica central observável no 

Sermão de Santo Antônio (1642) como se vê (VIEIRA, 2003, p. 317-334).  

Sabe-se que, por causa desse seu resistente messianismo, Padre 

Antônio Vieira, embora missionário e orador sacro, foi levado ao tribunal da 

Inquisição Lusitana que o julgou como um escritor de resistência antibarroca. 

Isto pode ser comprovado em sua tese acerca do Quinto Império Lusitano a 

haver, em cujo processo argumentou, de 1663 a 1667, em favor de um Reino 

de Paz e justiça para todos. Tais esperanças místicas estão reunidas em Os 

Autos do Processo na Inquisição (1660 – 1668), compilados por Adma 

Muhana (2008). 

O fragmento seguinte ilustra a questão. Trata-se do seu “primeiro exame 

e confissão” frente ao processo inquisitorial lusitano (por haver prognosticado a 

criação de Quinto Império de paz e justiça universal, regido por Portugal). De 

modo geral, o texto consiste na síntese da sua causa política e mundividência 

resistente, síntese de corpus sermônico-epistolar (MUHANA, 2008, p. 21).  

Acredita-se que esse empenho de Padre Antônio Vieira não foi em vão. 

Sua utopia abriu caminhos à reflexão humanística e ao neobarroco, 

vislumbrando o diálogo religioso e o ecumenismo que viriam com o Vaticano II 

(1962-1965). Aqui sua resistência poética consiste na coerência de sua tese.   

 

Aos vinte e um dias do mês de Julho de mil e seiscentos e sessenta e três anos em 

Coimbra na Casa do oratório da Santa Inquisição estando aí em audiência da manhã o 

senhor Inquisidor Alexandre da Silva mandou vir perante si ao Padre Antônio Vieira 

conteúdo nestes autos (…). E disse ser de idade de cinquenta e cinco anos natural da 

cidade de Lisboa Religioso Professo da Companhia de Jesus assistente no Colégio 

desta Cidade (…). Perguntado se fez algumas coisas, disse (…) compôs, ou escreveu 

alguns livros (…). Disse mais que (…) três coisas lhe causavam grande sentimento, a 

primeira [sic] misturarem-se os Cristãos velhos nestes Reinos por casamento com 

Cristãos novos (…); segunda [sic] que se perdessem muitas almas dos mesmos 

Cristãos novos, por falta de doutrina e instrução nos mistérios de nossa Santa Fé 

Católica (…). Terceira [sic] que sendo o comércio nervo deste Reino, por estar nas 

mãos dos Cristãos novos, o lograssem os inimigos de Portugal (…) por medo da pena 

de confiscação [sic] (MUHANA, 2008, p. 71-72). 

 

As discussões do Padre Vieira pró-israelitas e contra a inquisição vêm 

de longa data. A polêmica sobre o Quinto Império Lusitano a haver (cuja utopia 
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será aprofundada no terceiro capítulo) foi um artifício que a Inquisição Lusitana 

encontrou para incriminá-lo. Sua visão ecumênica era muito inovadora e 

incômoda para o contexto barroquista.  

Infenso ao princípio maquiavélico, o jesuíta apostou a vida toda na figura 

do Império Universal lusitano desde 1640, a fim de glorificar a Cristo. Sabe-se, 

pelo conjunto de suas cartas, que o jesuíta não acreditava em mudanças 

favoráveis aos lusitanos mediante alianças internacionais. Menos ainda, 

quando se tratava da França (à época, potência bélica), a qual ele criticava que 

“apenas inibia Castela a adiar o combate contra Portugal”, levando o mundo a 

uma política decadencial e desesperadora. Essa resistência teve um alto preço. 

 

1.4. VOCAÇÃO À RESISTÊNCIA E INOVAÇÕES 

 

 À luz dos seus biógrafos, como João Lúcio de Azevedo (2008, p. 25), 

Padre Vieira é um escritor do Entre-Lugar. Veio de Portugal ao Brasil, em 1608, 

aos seis anos de idade, onde peregrinou em sofrível diáspora de enganos e 

desenganos até seu desenlace, aos oitenta e nove anos, em 1697. Seu 

itinerário pode ser confirmado por seus escritos, denominados Escritos Iniciais 

ou Anteriores (PÉCORA, 2002, p. 08 - 10) – consignados a partir da sua 

formação superior nos Colégios Jesuítas de Bahia e Olinda-PE até sua 

primeira viagem a Portugal; e nos ditos Escritos Progressivos ou Posteriores, - 

obras adventícias, cujas características autorizam a divisão histórico-didática.  

 No Primeiro Período, a tônica principal dos seus escritos consiste nas 

discussões vibrantes representadas, marcadamente, pelas alegações 

vieirianas sobre a necessidade da prática religiosa na vida doméstica dos 

escravos. Esses escritos visavam à libertação do Novo Homem (oprimido por 

trabalhos desumanos) sob o jugo seus amos – senhores de engenho e 

proprietários lusitanos, no Brasil colonial. Além disso, Padre Vieira militava, 

incansavelmente, a fim de acabar com outras formas de maus tratos aos 

gentios, quer fossem negros, quer fossem índios. E argumentava em suas 

cartas que seria inútil pregar a Fé, no Novo Mundo, – a única razão de aqui 

estar, – sem antes catequizar os colonos (BASSELAAR, 1981, p. 41). Nessa 

linha de pensamento, o jesuíta tece uma reflexão ao marquês de Nisa, na qual 

sua resistência poética se faz através de suave ironia, que parece resignação, 
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mas, na verdade, consiste em grande revolta, que sutilmente o bragantino 

discorre, contra toda sorte de males da Coroa.   

 

Ex.
mo

 Sr. – Por certo que chegaram a muito bom tempo estas últimas cartas de V.Ex.
a
, 

com novas (grifo nosso) que nos trouxeram de Paris a Catalunha, e boas esperanças 

de Itália, porque as recebemos (…) no jardim dessa casa (…), discorrendo sobre o 

estado de nossas coisas (…), com grande sentimento, e eu como mais estreito de 

coração quase desesperado. Confesso (…) que, achando-me com valor e constância 

para padecer pelo Rei e pela Pátria qualquer trabalho, quando vejo os que a Pátria e o 

Rei padecem, só porque querem os que tinham maior obrigação de se doer de uma e 

outro; acaba-se-me a paciência, o zelo se converte em loucura, e chega a paixão a 

fazer tais efeitos na saúde que não pode durar muito a vida. Bem conheço que é 

prudência não se matarem os homens pelo que não podem remediar; mas não tenho 

tanta capacidade, e estou muito perto dos golpes, e são muito repetidos, para os não 

sentir (…). Julgue (…) que poderão os nossos quinze mil cruzados para a paz, se de 

uma só vez lhe damos quatrocentos para se continuarem a guerra! Tão pródigos contra 

nós mesmos e tão avarentos e miseráveis para o que nos convém! (…). Ora, senhor, 

não seja tudo tragédia! (…) Faça-nos Deus verdadeira a nova, que importará muito 

para tudo (…). Conformo-me com o escrúpulo [de não saber a lista de culpados] (…). A 

mesma queixa que V. Ex.
a
 tem de faltarem as respostas [de suas cartas] do Reino (…) 

eu também (…). A experiência ao menos de ver que me canso debalde, em escrever e 

representar o que sinto, me tem ensinado a não tomar este escusado trabalho, e assim 

entendo que primeiro me verão já em Portugal do que carta minha [respondida] (grifo 

nosso). (…). Queira Deus mandar-nos tais novas (2003, p.414-416).  

 

 Um primeiro olhar sobre a linha discursiva do jesuíta, nessa carta, revela 

que sua fonte inspiradora procedia dos denominados teólogos da Segunda 

Escolástica, canonizados pela visão jesuítica como formadores da consciência 

cristã desde o século XVI, os quais denominavam de Conquistas as atividades 

pastorais e políticas, teológico-jurídicas da Igreja Católica em favor dos povos. 

Assim, é o intuito do jesuíta, que visa a formar e libertar as consciências anti-

humanistas. Por isso, traça a ampla reflexão, relatada à luz da ironia-crítica. 

Um segundo olhar sobre seus escritos pode revelar ao pesquisador o início de 

seu sonho milenarista e messiânico, que o levará a um árduo caminho ao 

defender a tese do Quinto Império de Portugal, que deu margem à desforra dos 

seus adversários contra sua resistente retórica (HANSEN, 2003, p. 56-62).  

Mas o jesuíta recorre, fluentemente, em seus escritos (da Primeira Fase), à 
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invocação da Providência (engajada) como promotora dos acontecimentos, a 

fim de coibir a gravidade do pecado (sob o discurso de autoridade), desde o 

Sermão contra a Holanda (VIEIRA, 2003, p. 242-262). Sua grande inovação 

retórico-oratória foi tentar conciliar Fé e Razão em sua resistência-poético-

epistolar, fato esse pouco pensável em tempos barrocos. 

A partir desse momento, o jesuíta interpreta toda a vida à luz do 

profético. Sua visão pró-humanista implica a valorização da vida integral do 

Outro, perspectiva essa que está presente em suas atitudes e reflexões de fé 

no providencialismo introspectivo. Nesse sentido, Padre Vieira considera o 

Brasil como um caos que iconiza a Metrópole lusitana – “placidamente imersa 

na opulência contra o ser humano e a Fé” (VIEIRA, 2003, p. 243). Suas críticas 

no sermonário e no epistolário movem alguns homens à autocrítica e à 

inteireza de seus atos, conforme se observa no texto que segue.  

 

Somente inquieta estes índios o conhecimento que têm de que os padres os querem 

arrancar de suas terras e passá-los às do Maranhão, o que muitos deles, 

particularmente o maior principal [líder indígena], de nenhuma maneira querem admitir, 

assim pelo amor natural da pátria como pelo temor que têm ao trato dos portugueses, 

de que trazem estudado muitos exemplos, ajudando não pouco a isto a lembrança dos 

delitos passados (…). Nem uns e outros estão totalmente esquecidos da amizade e 

dádivas dos Holandeses, com quem comerciavam nesta costa (…), que tudo lhe deram 

os Holandeses, e os Portugueses, nada. Finalmente concluem que se os querem tirar 

daquelas terras, por serem vassalos de El-Rei, que também aquelas terras são de El-

Rei, e se por serem cristãos e filhos de Deus, que Deus está em toda parte e que ali o 

podem servir também, como no Maranhão (2003, p. 189). 

 

Assim, a cartografia vieiriana se constroi de vários paradoxos, que 

naturalmente, o motivam à constante reflexão sobre a verdadeira leveza do ser, 

em seu consagrado e indistinto humanismo, que tenta aliviar o peso do ser (o 

jugo dos tempos) sobre a vida humana. Por isso, observa-se, nas suas 

atitudes, a síntese da problemática atemporal sob o protótipo do homem 

seiscentista, concebido por um escritor valido do Paço lusitano e real outsider.  

Mas, apesar do privilégio de pregador régio, com salário de cinquenta mil réis 

(VIEIRA, 2003, p. 120) e outros dízimos (op. cit., p. 118), sua preocupação com 

a emancipação e a redenção humana o levou a escrever cartas aos maços 

(ibidem, p. 193) e sermões a várias partes do mundo, os quais, publicados em 
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vários idiomas, “podiam manter alhures a própria Companhia de Jesus, sem a 

ajuda do Paço Lusitano” (HANSEN, 2003, p. 57).  

Além disso, esses sermões, destinados a vários povos e impressos em 

diferentes línguas, tinham pesos incalculáveis, capazes de manter atualizada a 

vida de numerosos missionários, evangelizando no Brasil e no mundo. Nessa 

sua obra o humanismo reluz de forma coerente.  Pelo bem do Novo Homem e 

do Novo Mundo, o jesuíta submetia-se a toda e qualquer humilhação: abria 

mão aos próprios direitos autorais, em favor da libertação integral do homem.  

Contudo, sua retórica era como faca de duas lâminas: ora lograva, ora 

malograva seus privilégios, em virtude de sua resistência poética. Chegou 

mesmo a declarar que estava a viver com privilégios de morto e sua vida não 

passava de uma comédia. Sua força estava em acreditar, piamente, na 

Resistência do Alto. Aqui, sua resistência poética assume a forma de martírio.  

 

Ordenou-me o padre provincial e o padre visitador que alimpasse [passasse a limpo] os 

meus papéis [manuscritos] em ordem à impressão, para com os rendimentos dela 

ajudar a sustentar a missão; e para isso estou desocupado do ministério dos índios, 

que era o que eu cá [no Brasil] vinha buscar. Quando estava em Lisboa, em França e 

em Holanda [na condição de embaixador], com as comodidades das impressões, das 

livrarias, e de quem me escrevesse [secretário] e ajudasse, nunca ninguém pôde 

acabar comigo (…) e mais  oferecendo-me El-Rei os gastos e rogando-me [vê-se que 

super-privilégio] que o fizesse. E que agora no Maranhão, onde falta tudo isto [o Brasil 

não tinha imprensa], e na idade em que estou [com apenas 50 anos], me ocupe em 

emendar borrões [compilar os manuscritos] (…). Veja (…) quanto pode a obediência 

(…) e chega a me parecer bem que me mandem fazer. Não há maior comédia que a 

minha vida; e quando quero chorar ou rir, admirar-me ou dar graças a Deus ou zombar 

do mundo, não tenho mais que olhar [senão] para mim (2003, p. 246).  

 

Nesta reflexão se ocultam inúmeras críticas resistentes, que revelam a 

seu tempo um combate que nunca teria fim na vida do jesuíta. As forças eram 

desiguais, mas a Resistência Providente socorria-o. Sua Arte retórico-oratória 

punha brasas na cabeça dos adversários, afeitos ao abuso de poder da 

máquina imperial. Nem o juiz era confiável (MURANO, 2003, p. 34). A vida do 

bragantino era como um xadrez de dilemas. Sua resistência poética tinha como 

meta abraçar e evangelizar os povos, incluindo os homens de nação (os 

israelitas), e implantar um reino de justiça e paz universal. Assim, Padre Vieira 
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abalou os privilégios do corpo-místico, e pôs em questão a doutrina da Igreja e 

a função da Inquisição Lusitana, críticas essas que tocaram a toda a realeza e, 

por sua vez, toda a hierarquia constituída.  

Sem sucesso, quanto ao fito de desestabilizar a tirania inquisitorial, 

minou, sob cartas e sermões, os privilégios vitalícios lusitanos, que oprimiam o 

povo. Considerou, enfim, culposos e escandalosos (fonte e ápice de corrupção) 

os costumes da vida cortesã e dos nobres lusitanos (MURANO, 2003, p. 36-

49). Assim, sua crítica chegou ao ápice sob a forma inédita de explícito 

denuncisimo, cujo texto, dado por certo, é a síntese militante de suas cartas.   

 

E assim fala toda esta gente (…). Todos estes homicídios e latrocínios se toleram em 

um reino tão católico como Portugal, há mais de sessenta anos, posto que (…), com 

breves dos Sumos Pontífices, que se não guardaram (…) senão pública e total 

inumanidade (…): dos seus pecados lhe fazem virtudes (…). O pior é que os maiores 

autores destes delitos à Corte vão, na Corte vivem, na Corte requerem, na Corte se 

lhes corre a folha, sendo que, se correram as de todos os matos do Brasil, se haviam 

de achar todas tintas com o sangue destas tiranias, e nenhuma havia de haver que se 

não convertesse em línguas, para pedir castigos e vinganças ao Céu. Mas ainda mal, 

porque vemos os castigos, e o maior de todos é não acabarmos de conhecer que é 

esta a principal causa. Se os reis não emendarem por si estas tiranias, não há que 

esperar que os autores delas tenham nunca emenda (2003, p. 185-186).  

 

Essa crítica vieiriana intensificou a chave de perseguição contra ele. Sua 

voz, julgada incômoda, seria punida com absoluto silêncio. Assim, o jesuíta 

viveria o tempo de real calabouço, contudo sua retórica assumiu novo 

significado: o de renascer da novidade que passava pela práxis do Novo, que 

não se confunde de forma alguma com o de Novo, senão uma sábia releitura 

da Paixão Comum ao povo.  

A partir desse momento, vencia um combate e caminhava em paz entre 

guerras. Pode-se dizer que a trágica história do jesuíta coincidiu com a duração 

de sua vida (1608-1697) e contribuiu com sua condição de imortal testemunha, 

engajada na vida e na política luso-brasileiras. Sua voz, muitas vezes 

silenciada, ainda se faz ecoar na literatura de resistência, que continua viva até 

hoje, apesar de escrita há mais de três séculos (PÉCORA, 2002, p. 12-15). 
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1.5. VOZES E GESTOS NA ABORDAGEM VIEIRIANA 

Evocado, invariavelmente, na condição de o maior orador sacro lusitano 

(Imperador da Língua Portuguesa), a obra de Padre Antônio Vieira torna-se 

objeto de estudo não apenas por parte dos críticos literários, mas também de 

antropólogos, psicólogos e diversos cientistas sociais de ontem e de hoje.  

  Contudo, embora seja considerado pela crítica luso-brasileira atual 

como um autor de escritos plurais, cuja obra ultrapassa a mera condição de 

exercício linguístico, a vastidão da sua robusta escritura de resistência e utopia 

impede certos estudiosos de chegarem à precisa compreensão de suas 

perspectivas. Essa questão acaba levando seu corpus a estudos fracionados, 

que fixam seu ideário em pontos de vista reducionistas ou isolados, pesando 

alguns aspectos em detrimento da unidade artística ou da sua lógica histórica.  

 

Apesar do peso atribuído ao estudo do latim, grego, teologia, filosofia (…) pelo método 

jesuítico [na obra vieiriana], a retórica assumia importância primordial [em sua arte], 

pois dotava (…) de recursos eficientes [o bragantino] para a persuasão dos ouvintes. 

Adotava-se em todas as escolas da Ordem [dos jesuítas] um compêndio único de 

ensino de retórica, atitudes que, aparentemente, poderia provocar uniformidade na 

maneira jesuítica de pregar. Não se têm notícias [semelhantes], contudo, de outro 

inaciano [jesuíta] que manifestasse qualidades oratórias [singulares] comparáveis 

àquelas do Padre Vieira (MURANO, 2003, p. 31).  

  

 O texto sobrecitado pode demonstrar, entre outras coisas, que a tônica 

resistente do jesuíta está em seguir sutilmente a forma retórica, não a fôrma. 

Assim, sem um olhar global sobre essa questão, a análise do vieirismo 

resultará, naturalmente, no dito esvaziamento da teoria geral do Padre Vieira. 

Além disso, haverá grande perda se desvincular a dita forma à obra do escritor, 

invariavelmente político-barroco, religioso-seiscentista, orador e crítico dos 

costumes, retórico-epistolar e defensor do Novo Homem e do Novo Mundo.  

 Logo, essa preocupação parece ser um mapa imprescindível para se 

passar com consistência e propriedade do que o jesuíta disse ao como disse, 

em seus gestos e vozes plenos de formas, de elaborações sutis, de estágios e 

transformações diversas, à luz da estratégia de resistência poética e utopia, 

que ainda conservam um quê de atualidade e potencial necessidade, na sua 

forma de argumentar, ao homem moderno, que deseja a paz na Aldeia Global.  
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Por fim, buscando essa relação tempo-documento-monumento evita-se 

o chamado exclusivismo (reducionismo) sobre a concepção vieiriana, e se 

revela consideração acerca de sua complexa metamorfose textual, que desvela 

sua forma, influenciada por uma múltipla biblioteca relacional, no sermonário e 

no cartográfico comunicativo. Essa perspectiva continua a ser voz corrente de 

alguns cientistas sociais e críticos literários, como, por exemplo: Cantel, 

Basselaar, Valmir Francisco Muraro e numerosos outros, nessa mesma linha.   

Dessa forma, pode-se dizer que é indispensável, em toda e quaisquer 

análises sobre a obra vieiriana (pelas razões sobrecitadas), considerar sua 

gênese documental aliada ao monumental de seus escritos, que compreendem 

diversas narrativas (cartas, sermões, ensaios, tese, documentos históricos e 

utopia). Na verdade, a obra do jesuíta é, ao mesmo tempo, vocacionada a ser 

um risco e uma riqueza dialética, em virtude de sua complexidade oratória. 

Mesmo dividindo (pedagogicamente) seu compêndio literário em textos 

instrumentais (que com justeza se voltam ao prático, à aplicação imediata de 

sua redação) e textos de retórica específica (sacros, proféticos, teológicos, de 

costumes e utópicos), seu estudo ainda traz em si o imperativo de combinar a 

mitificação do imperador da língua portuguesa com o dito contexto 

encoberto/descoberto que sua arte epistolar multifacética manifesta.    

Essa concertação ou concepção-preocupação analítica de seu todo 

ajudará a traçar uma reta hermenêutica de sua obra (perpassada por lendas, 

crenças generalizadas, neo-escolástica, Reforma e Contra-Reforma), salvando 

seu resultado de imergir no exótico limbo da lente reduzida, do meramente 

literário, como acontece em certos estudos seus, em vez do verdadeiro zoom.   

Insistir sobre um olhar exclusivo e excludente frente à complexa 

escritura vieiriana, é como se tornar signatário do oposto de seu projeto. É não 

insistir nem resistir como fez, em seu tempo, contra o atraso português e 

religioso em relação ao resto do mundo (sob larga correspondência).  

Assim, munido não apenas de incansável vitalidade, mas também de 

verificável arte retórica, Padre Vieira semeou a esperança de um mundo novo, 

valendo-se de sua cartografia comunicativa em suas várias voltas ao redor do 

mundo, além de seu vasto conhecimento filosófico-teológico e linguístico. Logo, 

pode-se dizer que o bragantino alimentava sua tenacidade autoral em cada 
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carta que escrevia ao mundo, e preparava suas polêmicas teses que abalaram 

(a seu tempo) a Coroa lusófona sob argumentos consistentes e inovadores. 

Destacam-se, entre outras virtudes de sua arte de resistência poética 

cartográfico-comunicativa, a audácia escritural que o levou à interpretação das 

trovas de Bandarra e a explicar sonhos dantes apenas imagináveis em relação 

ao futuro da humanidade, particularmente sob a redação de sua obra Clavis 

Prophetarum (que se acredita teria propositadamente deixado incompleta).  

Hoje é verificável que esse vieirismo seja responsável pelo surgimento 

de novos estudos relacionados à literatura lusófona. Isso porque o bragantino 

quebra o circulo vicioso da objetividade rasa e cria novas perspectivas, no fito 

de construir uma história feita de aspectos diversos, que cada vez mais vai 

ganhando novos contornos em seu conjunto literário. Dessa forma, pode-se 

dizer que sua escritura favoreceu a criação de um novo ambiente humanístico, 

particularmente no âmbito do Brasil, colônia lusitana, alimentado pela sua 

esperança utopista e resistência poética em favor da paz e do bem-comum.   

Além disso, dentro do Barroco (como estilo de vida), a militância político-

literária de Padre Vieira assume a condição particular de um dos ramos da 

Companhia de Jesus. Pois mesmo que o jesuíta fosse religioso do contexto 

barroco, na prática era um antibarroco (enquanto reformador dos costumes de 

seu tempo), diversamente da Ordem dos jesuítas (da qual era membro) que 

seguia, de outra forma, os valores da Contra-Reforma.    

A utopia vieiriana combinava o expansionismo da Fé com a ideia de um 

mundo sem fronteiras, totalmente diverso das amarras do seu tempo e 

interligado em um império de paz universal. Por isso, fez de suas cartas arte 

retórica e oralidade comunicativa, com foros midiáticos formadores da opinião 

pública, que, por fim, estreitavam-se em laços políticos típicos da Arte Barroca.  

Nesse sentido, a arte cartográfico-comunicativa de Padre Vieira re-instrui 

a história luso-brasileira, proporcionando-lhe mais que um mero biografismo do 

seu autor. Conforme já frisado, as cartas vieirianas se nos revelam um escritor 

de aspecto singular (mesmo vinculado a uma Ordem religiosa barroca), que 

ultrapassa um projeto de tempo da Sociedade de Jesus, sem se deixar fundir 

totalmente nessa política ou cultura individual. Essa perspectiva, 

aparentemente exótica, na resistência poética do jesuíta, contudo pode ser 
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contemplada em sua releitura, razões pelas quais o jesuíta foi conduzido ao 

forçoso e inexplicável exílio inquisitorial.  

Sem dúvida, somente à luz da resistência poética, pode-se compreender 

essa questão. As ponderações de Padre Vieira sobre as ideias de tempo eram 

diametralmente opostas aos poderes constituídos e à própria Companhia de 

Jesus. A figura artística do jesuíta é a síntese do seu tempo, da sua cultura 

particular e projetos utopistas.   

Sabe-se (com base em suas obras) que predominava, entre as pupilas 

de sua resistência poética, a peleja pelo filojudaísmo, questão essa pela qual o 

jesuíta empenhou todo o seu ser de religioso, escritor cosmopolita e retórico. 

Em virtude desse amor aos israelitas, escreveu o chamado erro dos judeus e a 

proposta de unidade das nações, levada ao extremo em sua resistência. Dessa 

forma, o jesuíta defendia o novo plano divino para unificar a Terra, que seria 

composta (diversamente da concepção europeia) pela união de judeus-índios-

negros (consoante sua concepção, síntese dos povos e das crenças).  

Apesar da invocação contínua do bragantino ao providencialismo (marca 

do barroco), não dispensa, como de praxe, o engajamento humano no plano da 

salvação universal. Ao contrário, tinha consciência que as mudanças do Velho 

Mundo para o Novo Mundo não procederiam do acaso, mas precisamente pela 

chancela do serviço de cada um em favor da sociedade desejada, que, em sua 

utopia, resultaria um dia na harmonia de um só rebanho e um só pastor 

(paráfrase genuinamente bíblica), que resume o pensamento do próprio Cristo. 

A resistente retórica do jesuíta esconde sua grande preocupação em 

comunhão com as Sagradas Escrituras cristãs, que afirmam que os seres 

humanos devem ser salvos em comunidade. Por essa razão, nas primeiras 

lendas ou piedosas histórias, que imaginavam Cristo dialogando com o 

primeiro rei lusitano (Dom Emanuel), já estava subentendida a noção de 

Portugal enquanto povo eleito (na sucessão legítima dos antigos hebreus). 

 Essa ideia, habilmente construída, atribuía à Coroa lusitana a missão 

impar de unificar os povos (como suposta vontade divina). Além disso, na 

própria noção de eleição divina já estava latente a raiz embrionária da tese-

utopista do Quinto Império de Portugal esperança das nações, que o jesuíta 

assumiu tanto quanto pôde, a ponto de dedicar toda a sua vida e escrituras.  

Logo, acredita-se que é a partir dessa contemplação que se tem de modo geral 
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o ponto de chegada ou de partida para a forma como o bragantino constrói sua 

linguagem de resistência poético-literária.  

Além disso, nessa visada encontra-se o fio condutor de sua resistência e 

utopia (a paz universal). Assim, chegar-se-à à amarração de vieirismo dentro 

do conjunto de suas abordagens. Por fim, à compreensão de Padre Vieira – o 

Escritor Retórico e Utópico –, a nos persuadir que a História, mais que mestra 

da vida (à luz de sua cartografia comunicativa), continua a ser a eviterna 

reconstrução do presente.  

 

1.6. NOVAS FONTES CONDUTORAS DO VIEIRISMO  

 

Prescindindo das fontes mais comuns de resistência poética, que 

trespassam a arte epistolar e sermonária de Padre Antônio Vieira (as Sagradas 

Escrituras e Clássica Filosofia), muitas outras fontes lastrearam e conduziram 

seu olhar de cartográfico-comunicativo, na forma de verdadeira síntese dos 

séculos anteriores, como Ratio Studiorum e os Exercícios Espirituais (de Santo 

Inácio de Loyola).   

Ora o Século de Padre Vieira (XVII), na perspectiva de suas cartas, tirou 

o véu da mística, da fábula-dourada (sociedade encoberta) e da própria 

cabalística (messianismo), que sustentavam o lusitanismo. Assim, o ambiente 

histórico constituiu-se de modo particular na principal fonte a influenciar a 

perspectiva vieiriana de resistência poética e utopia, conforme a historiadora 

Anita Novinsky (1991, p. 172-175).  

 

Uma das chaves de acesso às fontes que inspiraram os discursos proféticos do 

Antônio Vieira e que, inegavelmente, contribui para identificar as influências que 

forjaram seu pensamento, encontra-se na análise do messianismo evidente na 

sociedade portuguesa a partir do século XVI (…). Os escritos de Vieira revelam um 

homem em sintonia com a época em que viveu. Nesse aspecto, concorda-se com 

Raymond Cantel quando afirma que “em seu país, ele [Padre Vieira] não fez mais que 

continuar e ecoar uma antiga tradição de mais de um século. Vieira é o último grande 

nome do messianismo português” (MURARO, 2003, p. 34).  

 

Assim, a obra do jesuíta é vista, de modo particular, como a síntese 

(emergencial) de uma práxis assaz vivenciada pelo mundo lusófono. A 
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consideração (mesmo que de modo geral) do contexto histórico em que Padre 

Vieira escreveu o seu corpus epistolar é um farol a iluminar a compreensão da 

imagem do jesuíta escritor e da própria forma (linguagem de resistência e 

estratégia utópica), utilizada por ele em sua escritura. 

Dessa forma, acredita-se que, sem essas considerações contextuais 

seria quase impossível perceber sua linguagem de resistência poética e utopia 

bem como traçar sua trajetória escritural. Pois, na verdade, o bragantino não 

tece sua resistência poética apenas do ponto de vista da linguagem 

argumentação-lógica (lugar-comum).  

Ora, ao contrário do que se pensa, sua resistência poética mais discreta 

se faz de modo subliminar através da defesa de fenômenos (teológico-

filosóficos místicos), considerados pela igreja como temerários. Os mais sutis 

desses fenômenos são o milenarismo apocalíptico, o messianismo judeu e a 

própria sociedade encoberta, fatores enraizados há muito, no mundo lusitano, 

estão presentes nos textos vieirianos à luz de Bandarra.  

Nesse sentido, a resistência poética e a utopia, da correspondência 

epistolar de Padre Antônio Vieira, seguem ao mesmo tempo a perspectiva 

múltipla e mística. Ora, o jesuíta resiste na condição de jurista-orador, teólogo-

visionário, outsider-jesuíta e filósofo-escolástico; ora, na qualidade de 

missionário-reformista, cartógrafo-ecumênico, orador-sacro e historiador-

libertário-inconformista, conforme Antônio Saldanha (1988, p. 5-7).   

Assim, embora o jesuíta fizesse jus ao seu tempo barroco, dando grande 

envergadura ao teológico-apostólico, particularmente em suas 

correspondências, a grande preocupação de seu discurso (à luz de sua retórica 

e utopia) era a justa conciliação entre o poder religioso e temporal universal.  

 

1.7. TIPOLOGIAS DE RESISTÊNCIA POÉTICA  

 Constata-se pela leitura e analise das cartas de Padre Antônio Vieira, 

que suas missivas apresentam as mais diversas tipologias do gênero epistolar 

(demonstrativo, judicial e deliberativo), sintetizadas em quadro sinótico final, 

como forma de resistência e utopia, cujos aspectos mais relevantes à luz da 

linguagem de resistência poética serão brevemente considerados a seguir, a 

partir dos fragmentos de suas cartas. Acredita-se que não seja demasiado 
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recordar que a resistência, enquanto linguagem dentro das epístolas do 

bragantino, segue a rigor a linha da retórica persuasiva aristotélica, que se 

vale, naturalmente, das diversas formas de argumentos.  

Nesse sentido, o jesuíta apresenta suas teses e apologias sob o 

imperativo da lógica clássica, assaz diluída no seu discurso. Ver-se-á adiante 

que algumas cartas de Padre Vieira apresentam uma tipologia mista, como, por 

exemplo, a que será analisada abaixo, com tonalidades discursivas (que 

pertencem ao gênero demonstrativo), justificativas (que pertencem ao gênero 

judicial) e aconselhativas (que pertencem ao gênero deliberativo), as quais são 

um paradigma analítico para as demais. 

 A carta seguinte consiste em um envio de um voto (exortativo) a pedido 

do respectivo destinatário (Duque de Cadaval, março de 1680). Assim, o 

jesuíta manifesta seu parecer quanto ao Modo como se há-de governar o 

gentio. Nessa missiva percebe-se sua linha de raciocínio, sua lógica clássica e 

sua concepção humanístico-cristã, plena de utopia e resistência poética, em 

favor de um Mundo Novo. A linguagem persuasivo-argumentativa que, se 

destaca, consiste em proposições de Lógica Menor e Maior. Além desse 

recurso, o jesuíta apela para a Providência e recorre à Escolástica e revelando, 

assim, sua nova forma de resistência poética.  

 

Ex. 
mo

 Sr. – Remeto a V. Ex.ª o meu voto na forma em que V. Ex.ª me ordena, e de 

novo torno a protestar a V. Ex.ª , como já protestei na presença de todos os ministros e 

religiosos da junta de anteontem, que tudo o que nele digo é unicamente o que me 

ensinou a larga experiência do Estado do Maranhão e suas missões. E por esta causa 

me atrevo a dizer a V. Ex.ª que fará V. Ex.ª um grande serviço a Deus se empregar 

todas as suas forças, respeito e autoridade, para que S.A. tome a resolução que, 

segundo entendo em Deus e em minha consciência, é a única que deve tomar-se em 

matéria de tanta consideração. Com o voto remeto também esse outro papel, que há 

mais tempo tinha feito, no qual aponto o modo como se há-de governar o gentio que há 

nas aldeias do Maranhão e Grão-Pará, para que V. Ex.ª, examinando o primeiro com a 

madureza do seu grande juízo, e parecendo-lhe conveniente e ajustado ao fim que se 

intenta, o apresente a S. A. no caso em que se tome a resolução conforme ao parecer 

de V. Ex.ª e meu. A excelentíssima pessoa (…) guarde Deus por muitos anos, para 

protetor e defensor da liberdade daqueles pobres convertidos (…). Criado de V. Ex.ª. 

Antônio Vieira (2003, p. 507).  
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 Dedutivamente falando, a análise dessa carta (de mista tipologia) do 

jesuíta ao duque de Cadaval pode servir de paradigma, como já se disse, ao 

resto do seu corpus epistolar. Enquanto linguagem de resistência poética e 

utopia, a missiva apresenta condensada tipologia paradigmática, embora não 

dispense que se efetuem novas análises de perspectivas afins, particularmente 

dos fragmentos das suas cartas apologéticas. Na verdade, faz-se até 

necessário novos olhares que visem a elucidar a questão, uma vez que sua 

linguagem, de cunho persuasivo-argumentativo, em determinadas 

correspondências (cartas apologéticas), torna-se mais plausível e menos 

legível nas demais cartas de seu corpus.  

Por isso, pretende-se demonstrar, por meio da análise da carta ao duque 

de Cadaval, a aplicação de proposições lógicas. A influência de uma das 

grandes fontes norteadoras do discurso de Padre Vieira está sempre presente 

em sua escritura. Trata-se da pedagogia dos Exercícios Espirituais (já frisados) 

que embora sob a forma de meditação, não separam a mística da ação, antes 

fazem sua fusão retórica. 

 

Os ensinamentos contidos nos Exercícios Espirituais, redigidos pelo próprio Inácio de 

Loyola, eram considerados primordiais na formação dos sacerdotes inacianos. Além do 

caráter místico desse texto, torna-se evidente uma arquitetura linguística original, 

fundamentada nos processos retóricos da eloquência (MURARO, 2003, p. 32). 

 

 Assim, tem-se uma nova bússola à compreensão do que a quem Padre 

Vieira resiste (insiste), apologiza e utopiza, mas, sobretudo, como o jesuíta 

constrói suas teses sob a linguagem de resistência poética, comum ao corpus. 

Então, divide-se a sobredita carta em quatro parágrafos (consoante sua 

escritura original). Cada parágrafo (em ordem crescente) será analisado, 

considerando-se a forma como a linguagem do jesuíta resiste e utopiza.  

Dar-se-á maior ênfase à lógica persuasivo-argumentativa. Contudo, a 

análise irá considerar apenas alguns dos aspectos mais relevantes de sua 

linguagem de resistência poética. Não há a pretensão de exaurir seus 

significados linguístico-filosóficos, que exigiriam, naturalmente, novas teses.  

Vê-se, no primeiro parágrafo, que começa com as palavras: “Ex. mo Sr. – 

Remeto a V. Ex.ª o meu voto” e termina com as palavras: “a larga experiência 
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do Estado do Maranhão e suas missões”, alguns aspectos de sua resistência 

poética e utopia em geral. Embora cumprisse uma obrigação (na qualidade de 

súdito), transparece em suas palavras a obediência dialogada, (uma novidade 

à época) e não servil como era de praxe. No desenrolar da missiva, 

transparece certo temor reverencial do jesuíta ao superior, sem, todavia, 

nenhum tremor, ao dizer insistentemente: “de novo torno a protestar (…), como 

já protestei na presença de todos os ministros e religiosos da junta de 

anteontem”.  

Essa teimosa insistência (sempre dando sinais de persistência em seu 

mapa retórico) alega implícita e explicitamente que resistirá até alcançar seu 

propósito, em favor de um mundo mais justo. Sabe-se que essa postura é lugar 

comum em suas cartas a qual, enquanto linguagem de resistência poética, 

simboliza seu discreto preceito pessoal, que trespassa todo o corpus epistolar.  

Por isso mesmo, o jesuíta se vale nessa carta da coerência missionária 

e do próprio argumento de autoridade, ora humano (pessoal), ora divino 

(fiducial), deixando patente o porquê de seu resistente voto-testemunho (sobre 

o modo como se há-de governar o gentio). Suas palavras a esse respeito  nos 

revelam alguém que tem conhecimento de causa há longas décadas: “tudo o 

que nele digo é unicamente o que me ensinou a larga experiência do Estado do 

Maranhão e suas missões”.  

Assim, o jesuíta desfechou o primeiro parágrafo de sua carta, esboçando 

sua resistência poética na forma argumentativa, embora mais sugerisse o que 

propriamente diria nos parágrafos seguintes sob esse prisma. O detetive-leitor 

(conhecedor das várias tipologias do gênero epistolar) logo detectará que, 

nessa primeira parte da missiva (de tipologia mista), predomina de modo geral 

o aspecto demonstrativo-discursivo, posto que haja outros menos relevantes.  

Então Padre Vieira prossegue sua literatura de combate poético, no 

segundo parágrafo nestes termos: “E por esta causa me atrevo a dizer a V. 

Ex.ª que fará V. Ex.ª um grande serviço a Deus se empregar todas as suas 

forças, respeito e autoridade, para que S.A. tome a resolução (…) em matéria 

de tanta consideração”. Aqui sobressai o aspecto missivístico de cunho judicial 

(conselho-exortação), constante tipológica de sua cartografia comunicativa.  

Valendo-se da ampla experiência retórico-persuasiva (própria da 

formação clássica jesuítica, apoiada em Aristóteles), o bragantino usa, no 
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segundo parágrafo dessa carta, as proposições da Lógica Formal, que 

aparecem sob a partícula se. Essa dentro, da análise lógico-filosófica, é 

considerada neutra quanto ao tópico (assim como tantas outras: Não, e, ou, 

se... então, se e somente se, todos e alguns), porque não restringe o tópico ou 

o assunto em discussão, como na análise gramatical. Logo, ciente desse 

recurso escriturístico, Padre Vieira argumenta sua tese com propriedade lógico-

persuasiva, ao dizer: “E por esta causa me atrevo a dizer a V. Ex.ª que fará V. 

Ex.ª um grande serviço a Deus se empregar todas as suas forças, respeito e 

autoridade, para que S.A. tome a resolução”. Claro está, no argumento acima 

(de resistência poética e utopista do Padre Vieira), a aplicação clássica da 

Lógica Formal.  

A tipologia epistolar, dessa parte, de cunho particularmente exortativo, 

tende a levar o destinatário à auto-reflexão, que, por sua vez, conduzirá sua 

percepção de fim último em cada ação. Logicamente, se essas proposições 

fossem redigidas de maneira direta, a linguagem de resistência poético-

argumentativa ficaria evidente. Assim, ordenemo-las, a fim de tornar sua 

análise mais significativa, desta forma: 

 

 (…) Se [Vossa Excelência] empregar todas as suas forças, respeito e autoridade, para 

que S.A. tome a resolução que, segundo entendo em Deus e em minha consciência, é 

a única que deve tomar-se em matéria de tanta consideração (…), fará V. Ex.ª um 

grande serviço a Deus.  

[Ora, quando Vossa Excelência] empregar todas as suas forças, respeito e autoridade, 

para que S.A. [Sua Alteza] tome a resolução... 

[Logo], fará (V. Ex.ª) um grande serviço a Deus.  

 

Nessa lógica de resistência poética, o bragantino invoca, como de praxe, 

os argumentos de autoridade.  Mas dessa vez, sem enfatizar bastante as 

virtudes meramente humano-pessoais, priorizando a autoridade divina. Essa 

linha lógico-persuasiva de sua carta se constrói em vários mementos dentro 

das proposições do segundo parágrafo dessa carta, por exemplo. Começa-se 

pela ordem invertida, na primeira proposição (que consiste na conclusão): “fará 

V. Ex.ª um grande serviço a Deus”.  Essa forma de resistência poética pode ser 

considerada tipicamente influenciada por Santo Inácio (em virtude da retórica 

dos Exercícios Espirituais). Na camada superficial do texto, essa perspectiva 
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passa despercebida, mas se trata do discurso peculiar de Inácio de Loyola 

(fundador dos jesuítas) em que a argumentação (resistente) tem como fim 

alcançar a Deus na condição de interlocutor.  

É um método que tende a interrogar (direta ou indiretamente) o 

destinatário, em vez de grande discrição, a fim de levá-lo ao desfecho 

pretendido pelo destinador. Assim, sua cartografia resiste tanto quanto os 

sermões, nos quais as interrogações diretas têm as mesmas funções das 

indagações, por vezes, indiretas da epistolografia: despertar, dar uma nova 

explicação, articular o discurso, levar o leitor da oração à ação engajada. 

 Ora, se nos sermões, o jesuíta (favorecido pelo espaço) cita inúmeros 

personagens bíblicos, como provas de seus argumentos, nas suas cartas, ele 

cita o próprio nome de Deus (dos cristãos), sintetizando sua resistência-lógica. 

Enfim, são numerosas as semelhanças entre o discípulo (Padre Vieira) e seu 

mestre (Santo Inácio de Loyola), conforme o comentário que segue. 

 

Com certa frequência, tanto Loyola quanto Padre Vieira, recorreram aos recursos das 

imagens sensoriais [em suas escrituras] na busca de suporte ou materialização das 

ideias retiradas dos textos sensoriais que atuavam como elo entre as diferentes tramas 

discursivas [incluindo suas formas de resistência e a utopia]. A imagem, ao funcionar 

como alegoria, tornava-se prova na argumentação e assumia a autoridade de texto 

sagrado (MURARO, 2003, p. 33).  

 

Dessa forma, contemplam-se alguns recursos habilmente aplicados na 

escritura do jesuíta, no fito de alcançar suas pretensões resistentes. Contudo, 

sua proposta não é maquiavélica (os fins justificam os meios), mas vale-se do 

contexto barroco-teocêntrico: Deus, aqui, é a Causa Primeira e última de toda 

ação humana. Além disso, o jesuíta, ao invocá-Lo, não tem em vista significar 

sua justiça apenas, mas apresentá-Lo como o Justo. Um imperativo.  

Nesse sentido, a exortação transcende a perspectiva do próprio 

argumento lógico-persuasivo, para se constituir na própria convocação divina. 

Assim, Padre Vieira constrói de modo engenhoso a mais resistente forma de 

persuasão, que propunha ao destinatário (a exemplo do destinador) efetuar 

uma releitura com foros de exame de consciência humanístico-cristã, que o 

obrigava mais que todos os condicionamentos da Coroa Lusitana (vice-Cristo). 
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O jesuíta sabia, que, segundo a fé de cada homem, uns servem mais a 

Deus por tremor (servil), e outros por temor (reverência ou gratidão filial) pelos 

benefícios recebidos. Dessa forma, o jesuíta aplica em seus argumentos a 

dupla forma de motivação do ser religioso ao serviço em nome de Deus 

(tremor/temor). Em seu tempo, esses apelos escolásticos (filosófico-teológicos) 

quase sempre eram uma forma eficaz de reação. Sua lógica não era por acaso.  

Além disso, o insistente apelo do bragantino, com apoio na linguagem 

lógico-argumentativa, reforça a exortação a que todos sigam o seu voto pró-

gentilidade, fiado no bem-comum e na Fé, refazendo a consciência em nome 

de Deus, o que de certa forma intensifica o dever de resistência ao seu 

destinatário, quase como um imperativo do alto. Portanto, sua resistência é um 

preceito, a ser confirmado com novos papeis, há muito escritos a esse respeito.   

Dado por efetuado seu apelo assaz deliberativo (sob a forma de voto-

argumentativo), o jesuíta redige o terceiro parágrafo dessa carta, agora mais 

voltado ao aspecto judicial, sob a forma de justificativa acerca dos respectivos 

conselhos e voto em favor dos gentios. Uma espécie de sumário coroamento. 

Seu novo corolário de resistência lógica apresenta potenciais elementos, 

que podem motivar o duque de Cadaval a compartilhar de sua linha 

argumentativa. Nesse intuito, o jesuíta enfatiza: “Com o voto remeto também 

esse outro papel, que há mais tempo tinha feito, no qual aponto o modo como 

se há-de governar o gentio que há nas aldeias do Maranhão e Grão-Pará”.  

O tom de costumeira resistência, aqui, toma um aspecto menos judicial, 

quando suavemente mais sugere que impõe. Sem dúvida, Padre Vieira 

continua a insistir em seu propósito, particularmente, ao insinuar a maneira 

como se deveria examinar tal proposta. Contudo, nesse contexto, age com sua 

mais sábia idoneidade de um juiz experiente, que opta, infalivelmente, pela 

verdadeira justiça (sem parcialidade ou condicionamentos da realeza).  

Assim, reconhece o valor de outrem, desta forma: “para que V. Ex.ª, 

examinando o primeiro com a madureza do seu grande juízo (…), o apresente 

a S. A. no caso em que se tome a resolução conforme ao parecer de V. Ex.ª e 

meu”. Logo, mesmo que ainda revele sua pressuposta condição de juiz 

cartográfico, o jesuíta relativiza sua solene resistência e autoridade quando, ao 

encerrar o parágrafo, enfatiza de modo persuasivo que a aprovação da 

resolução, por ele almejada, seja feita à luz do seu parecer e do destinatário.  
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Por fim, no quarto e último parágrafo, o bragantino surpreende o leitor. 

Por se tratar da despedida da respectiva missiva, Padre Vieira deveria apenas 

desfechá-la com as costumeiras formalidades da cartografia comunicativo-

seiscentista. Todavia, o jesuíta não apenas quebra o pacto-epistolar (o 

protocolo de reverência que havia entre o vassalo e seu senhor), mas sumariza 

sutilmente, na despedida, os vários aspectos tipológicos, como sua apoteose 

de resistência poética: “A excelentíssima pessoa (…) guarde Deus por muitos 

anos, para protetor e defensor da liberdade daqueles pobres convertidos (…). 

Criado de V. Ex.ª. Antônio Vieira”.  

Por um lado, a discreta resistência final tende a levar o duque a 

subentender por que razão Deus ainda deveria protegê-lo. Ao contrário, 

atuando contra a gentilidade, não mereceria tal distinção divina. Por outro lado, 

revela que Padre Vieira aplicou habilmente em sua carta a forma de argumento 

mais intuitiva que pode haver dentro da Lógica.  Essa forma argumentativa 

pode ser denominada de modus potens (modo de afirmar).  

Sabe-se que o consagrado modus potens consiste em uma forma de 

inferência (como se pode ver nas proposições acima), em que sua reta 

conexão constitui o núcleo dos sistemas naturais de dedução lógica das 

respectivas proposições (consoante já frisado).  

Sua característica principal procede do uso de algumas proposições 

(muito comuns) que ajudam a concluir o chamado cálculo proposicional (não, e, 

ou, se... então, e se e somente se, sobrecitadas). Essas palavras tão 

frequentes e individualmente neutras, na forma de argumentar dos lógicos, são 

essenciais para que se obtenha coerente inferência ou dedução lógica.  Assim, 

quando se formulam questionamentos e há uma conexão entre seus termos, 

no sentido de constatar se um implica o outro, estamos usando semelhante 

lógica ou efetuando verdadeira perquirição filosófica.  

Ora, nesses casos, percebe-se a importância de tais proposições, que 

têm a função de ajudar eficazmente o leitor a detectar ou elucidar o problema 

proposto. A lógica que envolve as propriedades implicativas das sobreditas 

palavras neutras (quanto ao seu tópico) é classicamente definida de Lógica 

Formal, em parte, já frisada.  

Certo é que a arte epistolar se nos revela que nada era estranho ao 

bragantino escritor, sob o manto da roupeta jesuíta. Esse estava sempre 



58 

 

envolvido em questões religiosas e temporais em seu mapa retórico em 

movimento, como: aldeamentos, conflitos armados, expulsões, economia e a 

própria Contra-Reforma. Por isso, ao lado de muitas cartas suas que tratam da 

utopia do Quinto Império de Portugal (de paz universal), encontram-se outras 

cartas sobre a guerra (que enquanto defensiva, ele tinha como justa). Assim, 

em qualquer de suas letras, está sempre presente a combatividade do jesuíta, 

filho do seu tempo, mas superior a ele. Sem essa Lógica, as implicações 

argumentativas, da carta em análise, seriam ininteligíveis.  

Logo, mesmo que um de seus argumentos se refira, por exemplo, a um 

tópico diferente, ainda assim eles são válidos e coerentes pelas conexões 

implicativas das palavras, que, a seu modo, fazem sua coesão, o que pode ser 

esquematizado nestes termos: 

 

SE P, ENTÃO Q 

         P 

___________ 

        Q  

 

Considerando quão abstrato é esse modo de representar um argumento 

(particularmente para quem desconhece os princípios lógico-filosóficos), ocorre 

ilustrar com exemplos tal forma simplificada, no fito de ajudar a compreender, 

com casos semelhantes, a questão que se pretende aclarar.  

Se o jesuíta é verdadeiro humanista, então o jesuíta protesta em suas 

cartas, peremptoriamente, que avaliar os gentios, negros e autóctones como se 

fossem naturalmente homens brancos europeus, constitui um crime contra a 

humanidade que resvala, por sua vez, como um crime de lesa-pátria na própria 

Coroa lusitana, que era oficialmente definida como um reino cristão pleno.  

Ora, o jesuíta é verdadeiro humanista. 

Logo, o jesuíta protesta em suas cartas, peremptoriamente, que avaliar 

os gentios, negros e autóctones como se fossem naturalmente homens 

brancos europeus, constitui um crime contra a humanidade, que resvala, por 

sua vez, como um crime de lesa-pátria na própria Coroa lusitana, que era 

oficialmente definida como um reino cristão pleno. 
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Além disso, conjetura-se que a resistência argumentativa da carta 

sobrecitada do jesuíta ainda pode ser vista de outra forma, enquanto linguagem 

de argumento chamado de modus tollens. Isso é relevante se considerarmos 

que Padre Vieira, além de exímio aluno, foi também professor de Lógica e 

Retórica nos colégios dos jesuítas do Brasil (com equivalência universitária).  

Dessa forma, acredita-se que o bragantino, a fim de alcançar o bem pró-

gentilidade (como afirma com seu voto acima), não negligenciaria em usar os 

mais diversos argumentos lógicos, impedindo os sofistas de qualquer 

contestação contra a verdade pressuposta. Tendo por certa essa possibilidade 

lógica, pode-se ver seu argumento modus potens sob o prisma do verossímil 

argumento modus tollens, subentendido em sua carta mista, nestes termos: 

 

(…) Se [Vossa Excelência] empregar todas as suas forças, respeito e autoridade, para 

que S.A. tome a resolução que, segundo entendo em Deus e em minha consciência, é 

a única que deve tomar-se em matéria de tanta consideração (…), fará V. Ex.ª um 

grande serviço a Deus.  

[Ora, ao não] empregar todas as suas forças, respeito e autoridade, para que S.A. [Sua 

Alteza] tome a resolução... 

[Logo], não fará (V. Ex.ª) um grande serviço a Deus.  

 

Contemplando, agora, o argumento sob o modus tollens, dir-se-ia que a 

grande visada do bragantino, em relação ao seu destinatário, tende a persuadi-

lo tanto quanto pode a se empenhar pela causa que está em questão. Assim, 

esse é convocado, subliminarmente, a fazer da exortação do jesuíta um pleno 

serviço, que transcende à mera ação e se transforma em um verdadeiro Culto 

a Deus. Por isso, Padre Vieira conclui (indiretamente) o fim último da questão: 

“fará [ou não fará] um grande serviço a Deus”, aqui entendido como sacrum 

officium (donde Ofício Sagrado, Sacrifício, Liturgia).  

Pelo que se depreende, o modus potens e o modus tollens constituem 

uma relação diametralmente oposta entre si. Além disso, em se tratando de 

uma disputa lógica, esses tipos de argumentos são os mais usados, para se 

chegar a uma conclusão lógica e não apenas válida, mas igualmente sólida. 

 Consciente dessa íntima relação entre as duas formas de argumentar, 

Padre Vieira se valeu da primeira (modus potens), porque certamente 

dominava a Filosofia Clássica, que pressupõe o modus potens do proponente e 
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o modus tollens do oponente. Portanto, ao propor seu argumento, naquela 

forma, é como se dissesse ao duque de Cadaval em sua carta-voto: quem não 

está comigo, está contra mim; quem não junta, separa.   

Não se pretende levar essa reflexão muito mais adiante. Há inúmeras 

coisas que podem passar despercebidas nessa carta-proposição. Embora a 

resistência poético-argumentativa do jesuíta normalmente seja convincente em 

seu aspecto retórico-persuasivo, não se pode ter certeza de sua verdade 

absoluta. Semelhante a uma manchete de jornal, que estampa imagens e 

letras garrafais como únicas, ainda assim esconde o que ocorreu um instante 

antes e um instante depois do seu argumento. Logo, por mais que se 

contemple a questão acima, não se chegará à resistência absoluta desse caso.   

No entanto, convém considerar um aspecto da poética de resistência 

moderna, que está discretamente latente na carta-voto de Padre Vieira. Esse 

aspecto consiste em sua concepção de resistência que não implica qualquer 

forma de determinismo humano-científico (como afirma a Ciência Moderna), e 

mesmo sua contínua invocação ao providencialismo, implica engajamento 

humano na realidade e irrealidade de seu status quo, em busca do novo devir.  

Esse fator é relevante em sua resistência poética e utopista, pois do 

contrário, o jesuíta consideraria as ações humanas neutras no que se refere ao 

louvor e à culpa, uma pretensão subjacente na pressuposta tese do 

determinismo humano. Na verdade, Padre Vieira não nega em suas cartas que 

nossas ações recebem algum condicionamento dos diversos circunstantes.  

À luz da Bíblia cristã, o jesuíta reconhece que o ser humano tornou-se 

decaído na virtude e inclinado à prática do mal, mas nunca um ser corrompido 

ou sem solução desde a queda adamita, no Paraíso bíblico (como pregam os 

protestantes reformistas). Por isso mesmo, Padre Vieira acredita que o homem 

pode prestar um grande serviço a Deus.   

Logo, a partir da proposição conclusiva de sua missiva (conforme 

ordenada acima), pode-se afirmar que, se Padre Vieira fosse determinista (no 

sentido científico-moderno) ele seria distopista, não utopista, simplificando. 

Obviamente, se acreditasse que toda ação humana era casualmente 

determinada (pelo imperativo da tese determinista atual), então o bragantino 

defenderia consequentemente (ao menos nas entrelinhas) que nenhum ato 

humano é livre.  
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Logo, se nenhum ato humano é livre, então o ser humano não é 

responsável pelo resultado de suas ações (boas ou más; serviço ou louvor ao 

outro). Sua própria arte de resistência poética seria, então, desnecessária, 

neutra. Portanto, não haveria razões para tanto resistir contra o mal, nem 

insistir a vida toda em favor do bem vindouro, poética e utopicamente falando, 

como se constata no conjunto de sua escritura.  

Assim, não faria sentido ser um escritor determinista (que acredita que 

todo evento é determinado) e falar literalmente de louvor e culpa, serviço a 

Deus por meio do serviço aos homens, como acontece em suas cartas e, 

enfaticamente, na carta acima.  Além disso, embora não esteja manifesto na 

carta ao duque de Cadaval qualquer dilema ou silogismo da lógica disjuntiva 

(ou isso ou aquilo), entretanto pode-se perceber que, na insistência de suas 

proposições poético-argumentativas, está escondida outra concepção, talvez a 

mais sutil de toda a resistência em questão: ao acreditar que o ser humano 

dispõe de livre-arbítrio (mesmo não absoluto), então o jesuíta está afirmando 

que a ciência atemporalmente é limitada, naquilo que pretende provar acerca 

da realidade. Logo, o homem não deve esperar o futuro, antes trazê-lo ao hoje. 

 Por fim, continua-se a aprofundar a linguagem de resistência poético-

argumentativa, de Padre Antônio Vieira. Neste caso, os trechos serão de uma 

de suas cartas apologéticas, em que aparece a sua linguagem de resistência 

poética de modo explícito por meio de silogismos. Essa é sua forma clássica de 

persuadir os leitores quanto à validade das trovas de Bandarra e à 

potencialidade de sua polêmica tese sobre o Quinto Império Lusitano a haver. 

Nesse sentido, segue seu fundamental silogismo (já citado dentro de um 

fragmento maior e sob outra perspectiva):  

 

O Bandarra é verdadeiro profeta; o Bandarra profetizou que El-Rei D. João o quarto há-

de obrar muitas cousas (sic) que ainda não obrou, nem pode obrar senão 

ressuscitando: logo El-Rei D. João o quarto há-de ressuscitar (2003, p. 200).  

 

As consequências desse silogismo vieiriano (no intuito de persuadir seus 

leitores quanto ao advento do pressuposto Quinto Império Lusitano) depende 

da verdade de sua primeira proposição (O Bandarra é verdadeiro profeta). Uma 

vez que o “nó” dessa verdade não proceda, tudo mais se desfaz. Por mais que 
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o discurso do jesuíta seja logicamente claro (evidente) e até certo ponto 

convincente, a tese em questão não logrou o êxito de resistência pretendido. 

Na verdade, para que um argumento seja convincente ele deve em 

primeiro lugar ser sólido, ou seja, reconhecido como tal em razão de sua 

própria apresentação (estrutura e conteúdo lógico-verdadeiros); segundo, 

impelir o destinatário a aceitar sua conclusão pela força de sua validade 

(premissas verdadeiras). Por fim, o argumento só convence quanto há o 

entendimento do leitor/ouvinte sobre sua verdade. Por isso, o mesmo 

argumento pode convencer a algumas pessoas e não convencer a outras.   

Dessa forma, postula-se que todo argumento convincente é persuasivo 

(para o persuadido), mas nem todo argumento persuasivo é universalmente 

convincente, como é o caso do silogismo vieiriano acima. O fato de um 

argumento ser sólido, não implica convencimento. A complexidade de certos 

argumentos depõe contra os mesmos. Ora, por impossibilitar a compreensão 

humana, ora por falta de provas suficientes, que garantam sua verdade. 

Consciente dessa problemática, o jesuíta resiste até o fim de suas cartas 

(tratados) apologéticas, tentando reunir todas as evidências disponíveis que 

deem consistência a sua linguagem de resistência poética.  

Não se nega em momento algum que os argumentos de resistência de 

Padre Vieira (em suas cartas e, particularmente, nessa Carta Apologética) não 

sejam sólidos. Entretanto, a grande questão é que seu argumento (mesmo 

sendo sólido) não se deixa conhecer pelo fato de que sua tese está 

fundamentada em trovas poéticas, cuja interpretação pode não ser uma coisa 

nem outra (como acontece nos silogismos disjuntivos), acerca daquilo que o 

jesuíta resiste e insiste como sendo vaticínio profético do sapateiro Bandarra.  

Percebe-se que a marca comum dos argumentos de resistência poética 

de Padre Vieira (nessa Carta Apologética) é, primordialmente, transformar 

argumentos logicamente sólidos em argumentos convincentes (quase sempre 

com certo êxito sobre o leitor). Esse pressuposto de resistência poética pode 

ser percebido nos seus escritos (e especificamente nessa missiva) pela 

meticulosa elaboração que o jesuíta efetua do principio ao fim de suas teses.  

Dessa forma, diz-se que, quando Padre Vieira não consegue explicar 

determinada verdade das trovas de Bandarra, recorre à virtude da adução de 

evidências, nem sempre comprováveis pela História. Logo, suas ilações não 
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procedem exclusivamente da força discursiva da ciência retórica, mas também 

dos fundamentos de sua fé pessoal que envolvem sua tese-utopista.   

Por isso, não causa estranheza ao se comprovar (no caso do silogismo 

principal dessa carta em questão) que o fito do jesuíta é encontrar alguma 

evidência nas teses de Bandarra, afim de estabelecer uma relação de verdade 

com a primeira premissa (já frisado como sendo o “nó” para a verdade das 

demais).  

O bragantino apela para a própria proposição disjuntiva (mesmo 

sabendo dos riscos que ela representa), nestes termos: “preguei que, ou El-Rei 

não havia de morrer, ou, se morresse, havia de ressuscitar” (VIEIRA, 2003, p. 

201). Sabe-se que a premissa disjuntiva (ou... ou...) traz em si dupla 

implicação: a) para ser verdadeira, um dos termos necessariamente tem de ser 

verdadeiro; b) pode não ser uma coisa nem outra, como na disjuntiva que dita 

ao jesuíta: “Padre Vieira ou é santo ou é herege”. Ora, quando o primeiro termo 

da premissa é verdadeiro, a busca da evidência para a premissa é caso cediço.   

Sem dúvida, o jesuíta é capaz de oferecer argumentos sólidos para suas 

proposições (mesmo quando sob a forma do silogismo disjuntivo). Essa certeza 

pode ser constatada mediante a análise da sua linguagem de resistência 

poética (dentro do conjunto de seu corpus epistolar). É verificável que, na 

construção de seus argumentos, Padre Antônio Vieira em momento algum 

recorre ao argumento falho ou de petição de princípio (discurso falaz que aplica 

a mesma proposição simultaneamente na qualidade de conclusão e como 

premissa ou evidência da mesma premissa).  

De modo geral, pode-se dizer que, em sua resistência poético-

argumentativa, Padre Vieira sempre se apoia em novas evidências linguísticas, 

a fim de comprovar suas teses contra essa ou aquela questão de sua peleja. 

Ele nunca expressa a mesma proposição sorrateiramente sob duas maneiras 

apenas verbalmente distintas (como fazem os sofistas em petição de princípio). 

Em síntese, nunca a premissa e a conclusão de suas teses significam a 

mesma coisa.  

O que torna seus argumentos de resistência poética relevantes, 

aceitáveis e, por vezes, convincentes provém não apenas da solidez de suas 

premissas, mas também da consistente informatividade lógico-retórica, que 

leva, naturalmente, o leitor à conclusão persuasiva. A informatividade das 
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premissas adquire sua força no discurso vieiriano por ser duplamente nova: a) 

nova, enquanto inédita aos seus leitores; e b) nova, enquanto derivada 

(evidências novas). Padre Vieira evita em seus argumentos asserções triviais. 

Seus argumentos, mesmo quando notáveis lugares-comuns, são preceitos 

pessoais de resistência poética, com alguma informatividade vindoura.  

Nesse sentido, o jesuíta efetua em seu discurso uma contínua conjunção 

de solidez e informatividade (enquanto estética de resistência), construindo sua 

hábil novidade não apenas pela informatividade das questões (conforme já 

frisado), mas propositadamente pela organização de maneira nova de sua 

lógica. Assim, o jesuíta torna verdades antigas sempre como novas e 

dialéticas.   

Enfim, vê-se que o conjunto da arte de Padre Vieira quer no que se 

refere ao seu aspecto sermonário, quer precisamente no tocante ao seu corpus 

cartográfico-comunicativo, pretende intencionalmente levar seus leitores à 

persuasão/conclusão de sua resistência poética. Essa intenção subjacente, 

que percorre suas epístolas de modo particular, torna-se mais perceptível 

quando o jesuíta faz com notável habilidade da sua informatividade uma 

organização nova, que conduz o destinatário à reminiscência dos fatos (nova 

instrução). Logo, rememorando e reorganizando o conhecimento adquirido até 

então, sutilmente o leitor descobre novas coisas e resiste ao mal.   

Ao chegar ao extremo dessa resistência poética, sua critica atingiu os 

próprios confrades, que se queixavam de obstáculos, na missão em terras 

brasileiras. À luz de sua piedade pessoal, diz-se que antes almejava as 

tribulações dos ofícios ao usufruto da salvação medíocre. Nesse sentido, o 

jesuíta assume a postura dos grandes Doutores da Igreja, e sua resistência 

poética à condição de nobre equivalência profética:  

 

Com esta esperança de conversão das almas, ajuntaram os padres algumas 

dificuldades de menos consideração, do gênero daquelas que se vencem com a 

paciência e com amor a Deus, que antes são para desejar que para temer, pois não 

viemos cá [a esse mundo] buscar regalos, senão padecer incomodidades e trabalhos 

por quem tanto padeceu por nós. Destas dificuldades (…) que experimentaram no 

caminho, por razão dos muitos lagos e rios com que é cortado [o Brasil], e não haver 

neles  comodidades  de embarcações para a passagem, nem de (…) que fazer canoas, 
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além de não ser muito seguro em certos passos, por razão dos Tapuias [cabildas 

bravias], que algumas vezes o infestam (2003, p. 187). 

 

Esses questionamentos de Padre Vieira são comuns, em virtude de sua 

onipresença política, que mesclava a missão religiosa com a reforma de 

costumes, resultando em juízos diversos sobre seu tempo, o que prova seu 

perfil resistente e sua literatura de combate.  Suas cartas retratam, mais que 

um pintor de paisagens, as conjunturas e os panoramas do seu tempo, 

segundo Cristóvão (2002, p. 33). Por isso, há tantas sínteses variegadas ou 

avaliações improcedentes respeitantes aos seus escritos (MURARO, 2003, p. 

321). Contudo, sua dinâmica escritural, em vista de um Novo Mundo e um 

Novo Homem, prova o contrário mediante a análise do conjunto de sua obra 

(BETTIOL, 2008, p. 85). 

Nesse sentido, o jesuíta é a voz Pendão da Esperança, no Brasil 

colonial, e da restauração em Portugal (MARQUES, 2007, p. 48), o que implica 

reconhecer o Novo Homem (autóctone), lutar pela emancipação dos gentios e 

pela autonomia da Pátria, conforme o sermão a São Roque (1644), ao dizer, na 

Capela Real Lusitana à Corte: as obras de Deus todas são boas; os 

instrumentos de que se serve, podem ser bons e maus (VIEIRA, 2003, p. 387-

405). Assim, o jesuíta ia semeando a conta-gotas sua literatura, que 

desaguaria na grande tese utopista do Quinto Império Lusitano a haver, 

consoante Marques (2007, p. 42). Essa batalha envolve a desconstrução da 

História, que o jesuíta desejou refazer até o fim dos seus escritos (Clavis 

Prophetarum).   

Ele estava convencido de que todo homem é um ser psicofísico. Logo, 

que tem necessidades múltiplas, típicas de sua conformação como ser material 

e espiritual, mas sem antagonismos entre as partes. Por isso, sem sombra de 

maniqueísmo ou dualismo filosófico, ele trabalha essa realidade dual e 

complementar. Assim, na sua fé providente, o jesuíta aconselha, refuta, luta e 

interroga o mundo a partir das Sagradas Escrituras, como fizeram os Doutores: 

 

Ex.
mo 

Sr. – Com razão (...) melhor é esperar em Deus que nos homens; mas bom é 

experimentar e conhecer também a estes, para que se não refiram as graças senão a 

quem se devem os benefícios. (...).  E, segundo o que V. Ex
.a
 passou com o cardeal, 

pouco falta para se poder ter por certo que continuará a guerra entre Castela e França; 



66 

 

(...) de maneira, Senhor, que até agora nos dizia este mesmo ministro [cardeal] que 

França não havia de deixar de fazer a paz por amor de Portugal. (...) E agora, que a 

conveniência ou a força o reduz a continuar a guerra, quer-nos vender a liga [pedir 

dinheiro], como se deixara de fazer a paz por causa nossa (...). Eu entendo que (...) 

além de (…) todas as razões (…) por ser aquele reino mais poderoso, por ser o seu 

intento conquistar, e o nosso defender, por ter ele um só inimigo e inferior, e os nossos 

serem dois (...). Quanto ao ponto das conquistas, pelo que se deixa entender das 

perguntas do Cardeal e de outros indícios antigos e modernos, parece que os 

Franceses têm intentos, não só nas conquistas de Castela, mas também (...) nas de 

Portugal. (...) Podem querer os Franceses ou parte das terras que possuímos [Rio de 

Janeiro], ou liberdade para comerciar nos nossos portos. (...). Mas nem uma nem outra 

coisa parece razão que se conceda a França. (2003, p. 249-255). 

 

Sem essa resistência conselheira do jesuíta, talvez o Brasil fosse hoje 

uma nova França ou uma França Antártica, que na visão do jesuíta seria um 

largo desastre humanístico. Ele foi o primeiro a advertir sobre essa “questão” 

no escrito Papel Forte (VIEIRA, 2002, p. 309-368). Acredita-se que seu coração 

supranacional tinha a mundividência do além que é o próprio aquém. Talvez 

por isso, tenha tentado renovar até os doutores de sua época, criticando-os 

com explícita ironia. A estranheza não escapava ao seu olhar-detetive.  Mas, 

seu inconformismo nato nem sempre era bem entendido. Sua sede de 

novidade atingiu particularmente aqueles que se opunham ao Advento do 

Novo: buscar saber só o que os Antigos souberam, não é saber, é lembrar-se. 

Isso era um sinal de sua incontida resistência.  

 

Saber só o que os Antigos souberam, não é saber, é lembrar-se. Os eruditos (…) só se 

preocupam com o passado sem descobrir nem inventar cousa [sic] alguma (…). Não 

deixa de ser prova de inconformismo dizer que muitos doutores se restringem a 

„estudar‟ o já estudado, escrever o já escrito (…). E estes mais são copiadores de livros 

que autores (…). Querer forçosamente que nos atenhamos em tudo ao passado, é 

querer atar os vivos aos mortos (2005, Livro I, n. 213). 

 

O intuito de construir um futuro novo e sustentável de verdadeira paz 

para todos os viventes era a alma mater da resistência do jesuíta até seu último 

suspiro. Essa sua perspectiva era tecida através da resistência poética sob as 

modalidades da ironia e denúncia profética na forma da lógica argumentativa. 

Por isso, redigiu páginas polêmicas e, no ocaso de seus dias, Clavis 
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Prophetarum (a chave dos profetas), que ratifica toda a sua mundividência, 

deixando incompleta ou em aberto sua resistência (MURARO, 2003, p. 332). 

 Assim o jesuíta sintetiza, em História do Futuro, tudo aquilo a que 

tinha defendido a vida inteira e, ao mesmo tempo, compele o mundo a 

vivenciar sua resistência poético-argumentativa. O próprio título da obra 

convida-nos à discussão. 

 Até então, por História subtendiam-se fatos ocorridos. A dita História 

do Futuro subverte essa noção. Antevendo que alguns estudiosos poderiam 

objetar acerca da incoerência nominal – História do Futuro –, o bragantino 

antecipou-se à polêmica, levantou a tese e solucionou a problemática: História 

é o que permanece, e não o que morre, como, factualmente, a História 

seiscentista era entendida (ALEIXO, 2005, p. 35).  

 

Hão de ler nesta História (…) para a felicidade e a paz universal do Mundo, altos 

conselhos, animosas resoluções (…), heróicas façanhas (…), 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 futuras, mas porque 

não terão semelhança com elas nenhuma das passadas. Ouvirá o Mundo (…) e 

pasmará assombrado o que nunca imaginou (…) e será tão deleitosa ao gosto e ao 

juízo a História do Futuro, quanto é estranho ao papel o assunto e o nome dela (…). 

Que o nome do futuro não concorde nem se ajuste bem com o título de história, saiba 

que nos pareceu chamar assim a esta nossa escritura, porque, sendo novo e inaudito o 

argumento dela, também lhe era devido nome novo e não ouvido (ibidem, n. 12-13). 

 

A criação de História do Futuro começou em seus verdes anos, 

contudo só foi reunida apenas nos seus últimos anos de vida, síntese de sua 

Paixão Escritural. Nela disserta sobre várias coisas e confirma os princípios 

resistentes e utopistas. Além disso, responde retoricamente a quase tudo 

aquilo que até então não se havia consolidado, como os males futuros.  

Essa é a História que passa a contar para o bragantino (o Futuro). 

Nessa perspectiva, tudo o mais assume a condição de ensaio resistente, 

confirmado desde a subversão de sua carta de pêsames ou consolação à 

Corte lusitana (VIEIRA, 2003, p. 253-254), que foi transformada publicamente 

em epístola. Por isso, a Inquisição condenou-o, temerariamente, ao silêncio.   
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Nesse período, o jesuíta atravessava sua pior fase político-religiosa. 

Havia decaído da condição de valido do Paço a acusado. Enfrentou os colonos 

lusitanos e foi expulso do Estado do Maranhão; menosprezou, no Sermão da 

Sexagésima (VERDASKA, 2009, p. 77-110), os religiosos dominicanos, 

rotulando sua oratória de “método apostilado”. Então, na Inquisição, não houve 

indulgência: o inquisidor-mor era dominicano. Perdia-se o segundo combate. 

Nessa conjuntura, a própria Companhia de Jesus não lhe podia socorrer, 

visto que o Tribunal da Inquisição, sorrateiramente, solapava o próprio reino, 

que nada fez em favor do jesuíta - sacro-orador do Paço. O “calvário” foi 

inevitável: ser processado –, só para constar nos autos – embora já estivesse 

condenado de antemão. Mas, por indulgência romana, não foi excomungado. 

O silêncio e o exílio (já frisados) o levaram a redigir grandes cartas e 

consolidar a tese de implantar o Quinto Império Lusitano. Não desistiu de sua 

poética resistente, antes insistiu em seu projeto sob novos escritos (MURARO, 

2003, p. 324). Do silêncio público ao exílio imposto pela inquisição nascia um 

novo bragantino, capaz de coroar sua paixão pela Resistência. 

Por fim, ainda privado de voz ativa e passiva, se não podia escrever nem 

ditar seus documentos, relia-os. Dessa forma arquitetava suas teses com base 

no único livro que lhe fora permitido ler durante o exílio (1666-1668) – a Bíblia. 

Assim, ao sair desse cárcere, sua resistência poética estava madura. Seus 

discursos tornaram-se incríveis dentro do contexto Barroco, consoante o trecho 

seguinte, sob a forma de crítica reflexiva contra o poder desigual e impiedoso.  

 

Costumava eu dizer que a todos os que diziam mal de mim lhes devia agradecimento, 

porque sempre diziam menos do que verdadeiramente é: mas agora já conheço que 

dizem muito, muito mais e muito pior, porque nunca cheguei a ser tão mau que 

houvesse de aconselhar mortes de homens e só quem dá crédito a semelhantes 

absurdos é pior que eu. A todos tenho perdoado muito de coração e em todas as 

minhas orações e sacrifícios peço a Deus lhes dê a luz necessária para que façam 

aquelas restituições, sem as quais se não podem salvar. Isto (…) não é mais que 

discorrer a minha dor (2003, p. 613).  

 

Assim, o jesuíta rebate os inquisidores e demais adversários que o 

haviam condenado à condição de herege, bruxo e milenarista exagerado e 

falso humanista, nódoas que se tornaram populares e denegriram a imagem de 
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Padre Vieira diante da Fé Católica. Multiplicaram-se as campanhas panfletárias 

em seu descrédito e atingiram suas obras em cheio. Há tempo, muitos luso-

brasileiros sonharam com a possibilidade de sua excomunhão eclesiástica.  

Foi ampla a perseguição, movida contra a escritura do jesuíta. Por isso, 

julgam-se duvidosas as hipóteses que pretendem enquadrá-lo na categoria de 

inconciliável com a verdade, incoerentemente com os princípios morais. Sabe-

se que o bragantino nunca alienou a Fé nem a causa do bem-comum, salvo, 

em vulgaridades científicas de falsos escritos.  

Conforme Bettiol (2008, p. 85-99), suas atitudes - quando analisadas 

objetivamente - não se prestam ao folclore, mas confirmam sua coerência 

dentro da Escrita Resistente. Pensar o contrário é carecer de base científica. 

Na verdade, Padre Vieira participou tanto quanto pôde da inventio Seiscentista 

e concebia a Fé ou a Teologia vinculada ao mundo e aos seus circunstantes. 

Mesmo assim, anos antes de receber a histórica condenação da Inquisição 

Lusitana, o jesuíta já era alhures considerado como um fora-da-lei e malquisto 

por muitos, como declara a seguir: 

 

O clérigo Pedro Vidal me faz herege, posto que com uma disjuntiva bem galante; 

porque dizia: „O Padre Antônio Vieira ou é santo ou é herege‟. Ele saberá em que são 

parecidas a heresia com a santidade. Um prelado [bispo] de certa religião [Ordem 

religiosa] diz constantemente que sou feiticeiro, e que trago comigo [o artifício] familiar; 

e que estas são as artes com que engano a todos. Os dias passados veio um nosso 

confessor pedir-me me perdoasse a um seu penitente certa injúria que havia dito contra 

mim; e, depois de lhe dar o perdão, tive curiosidade de saber qual era a injúria; e foi 

dizer que eu era tão judeu de nação e nascimento que fora batizado em pé. Enfim, que 

se lá nos afrontam os grandes [de Portugal], cá [no Brasil] afrontam-nos os pequenos; 

e não sei qual é a maior circunstancia de injúria. Quem o há-de remunerar o julgará 

(VIEIRA, 2003, p. 242).  

 

Ao ter consciência de que tudo isso (ou em parte) se devia à omissão e 

cumplicidade de sua pátria, responde às humilhações na forma de resistência 

profética: Eu em servir minha pátria fiz o que lhe devia, e ela em me ser ingrata 

faz o que costuma. Outra forma comum de sua resistência poética era recorrer 

às cartas de tonalidade retórico-apologéticas (como serão vistas a seu tempo). 

No fundo de sua grande resistência poética, estava o desejo de persuadir 
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retoricamente seus adversários sobre o Quinto Império, seu sonho mais caro 

(BETTIOL, 2008, p. 88). 

Além de resistir ao mal da Inquisição, progressivamente teve de 

argumentar contra aqueles que passaram a menosprezar suas ações 

diplomáticas em favor da Corte Lusitana. Uns por inveja de sua arte; outros, 

porém, por confessa ignorância de sua meritocracia. Mas, aos opositores, 

respondia com cartas e sermões irrefutáveis. Sabe-se que Camões e o jesuíta 

enobreceram de modo invulgar o ilustre peito lusitano. Renunciaram ao 

individual em favor do bem-comum, conforme se constata no texto seguinte.  

 

Ex. 
mo

 Sr. – Como religioso, e também sem este respeito, antes quero padecer com 

silêncio, que defender-me com apologias; contudo, como na carta que V.Ex. 
a
 me fez 

mercê escrever em 3 de abril de 1687, entre outras excelentes virtudes que nela 

venero (…), diga o de que poderia estar queixoso na História de Portugal Restaurado 

[que Padre Vieira tanto se empenhou], respondendo com a mesma sinceridade, digo 

que não pude deixar de estranhar (…) as palavras seguintes [suas]: E para que os 

negócios [portugueses] pudessem tomar melhor forma, depois de várias conferências 

houve entre os maiores ministros, mandou S.M. [sua majestade] a França o padre 

Antônio Vieira (…), sujeito em quem concorriam todas as partes necessárias para ser 

contado pelo maior pregador do seu tempo; porém, como o seu juízo era superior,  e 

não igual, aos negócios, muitas vezes se lhe desvaneceram, por querer tratá-los mais 

sutilmente do que os compreendiam os príncipes e ministros com quem comunicou 

muitos de grande importância (2003, p. 544).  

 

Enfim, a resistência poética foi constante. Enquanto era homenageado 

na Universidade de Espanha, os universitários de Coimbra simularam um Auto-

de-fé (como era praxe acontecer fisicamente, com os condenados pela 

Inquisição, e, na falta desses, incineravam-se, publicamente, suas imagens 

simbólicas), no qual se queimou a imagem do jesuíta. Acredita-se que foi um 

protesto em virtude de o jesuíta haver defendido oficialmente tanto quanto pôde 

na Inquisição os Cristãos-Novos (os israelitas). Essa seria a desonra que mais 

durou. Mas o bragantino não largou seu projeto. Resistiu e rebateu tal 

incineração de sua imagem, nessa e em várias cartas, como se pode constatar.  

 

Não merecia Antônio Vieira aos Portugueses, depois de ter padecido tanto por causa 

da sua pátria e arriscado tantas vezes a vida por ela, que lhe antecipassem as cinzas e 
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lhe fizessem tão honradas exéquias [queima da esfinge]. Fez-me, porém, Deus tanta 

mercê, que nem com os primeiros movimentos senti um tão exorbitante agravo, o qual 

se me não havia de fazer se os executores ou mentores não estivessem persuadidos 

que antes lisonjearam que ofenderam a quem não fez a demonstração que devera 

(2003, p. 553-554).   

 

A primeira impressão que se tem nessa carta ao marquês de Gouveia 

(23 de maio de 1682) é que o caso estaria resolvido. Contudo, sua resistência 

assume a forma de interrogação direta ou indireta, um meio de abrir nova 

reflexão e responder resistentemente às críticas recebidas. Assim, o jesuíta, 

nessa e em outras cartas, retoma a questão sobriamente, no que concerne ao 

agravo imputado pelo Auto-de-fé à sua imagem. Em novas cartas ao marquês, 

o bragantino reascende a questão, e a resistência jamais é um fato sublimado.  

É compreensível a reação, uma vez que havia exercido cargos de confiança 

internacionais junto ao Paço Lusitano e era, de um instante para outro 

injustamente denegrido. Além disso, seu status de recém-exilado pela 

Inquisição motivou o desabafo. Paradoxalmente, a releitura da ofensa é 

ironizada como lisonja, mas ao mesmo tempo assume a forma indireta de 

psicanálise de si mesmo.  

O mérito do jesuíta (junto à Coroa Lusitana) é histórico. Foi o bragantino 

o primeiro a enviar várias propostas ao monarca lusitano, nos anos de 1643 e 

1646, quanto ao modo de conciliar os degredados e proteger os judeus da 

Inquisição Portuguesa, bem como acerca da grande contribuição que o capital 

dos homens de nação tem feito em solo católico (MURARO, 2003, p. 323-324).  

Padre Antônio Vieira se considerava um profeta com missão divino-

humana. Por isso, anunciava sua palavra resistente sem distinção de nobres e 

plebeus, autoridades diversas e até para si mesmo (BOSI, 2008). Suas 

apologias pró-reforma político-religiosa e fortalecimento do Reino lusitano são 

questões que estão presentes em quase toda sua escritura epistolar e 

sermonária, como no Sermão de São Roque (1644), bem como em seus 

escritos ditos documentos históricos. 

 Em sua retórica, há em comum sua dupla visada: debelar a Inquisição 

lusitana e fortalecer a Corte pela admissão de homens de nação. Assim, o 

jesuíta fala na condição de profeta e exorta o próprio rei: Manda Cristo acender 
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muitas tochas, porque quer segurar as luzes. Uma só luz basta para acender, 

mas uma só luz não basta para assegurar. (VIEIRA, 2003: p. 387). Aqui, sua 

resistência poética assume a impostação Neo-escolástica. 

 

Na Universidade do México me dedicaram umas conclusões [teses] de toda a teologia, 

que eu remeto e dedico (…); e, posto que da empresa da Fênix, das palmas e das 

trombetas nenhum caso faço, porque tudo é vento e fumo [vanglória], não posso deixar 

de me magoar muito que no mesmo tempo em uma Universidade de portugueses 

[Coimbra] se afronte a minha estátua, e em outra Universidade de castelhanos se 

estampe [homenageie] a minha imagem. Por certo que nem a uns nem a outros 

merecia eu semelhantes correspondências. Mas assim haveria de ser, para que quanto 

em uma parte se faltou à justiça, tanto se excedesse na outra (VIEIRA, 2003, p. 559).  

 

 Essa questão foi muito além. Sua resistência poética aos antivalores lhe 

trouxe sérios ultrajes, por um lado, e elogios, por outro. Ora sua incansável 

resistência poética revela em suas entrelinhas um escritor compadecido com 

seus próprios adversários. Na verdade, o jesuíta era contra o mal nas pessoas, 

mas não tinha nada de pessoal contra o ser humano. Assim, sua escritura 

epistolar transcende naturalmente da resignação cristã diante das ofensas 

históricas recebidas (acima) à benevolência do autoperdão efetuado (abaixo). 

 

Se o amor da Pátria, com que os meus anos se animaram a escrever aqueles 

discursos, foi merecedor de algum prêmio (…), recebi o que me não atrevia a pretender 

nem ainda a desejar. Eu os dediquei à sepultura do segredo, e V. E. [vossa eminência], 

mandando-os sair à luz do mundo [pelos elogios tecidos], ressuscitou em mim a 

confiança morta, a que por tantos esquecimentos há muito tinha feito as exéquias 

[celebração do funeral] no tempo do desengano [inquisição].  Nele, porém, vendo-me 

tão favorecido (…), adoro hoje a imagem, que nunca vi, do agradecimento, nem por 

isso arrependido de ter idolatrado as estátuas da ingratidão [masoquismo], não só com 

os fumos do incenso [vaidades] mas com os sacrifícios do sangue; e será a maior 

glória do meu amor à Pátria, como é a maior fineza, servir aos futuros, pagar aos 

passados e não dever nada aos presentes (2003, p. 637).  

 

Sua resistência, ironicamente poética, respondia às questões 

mesquinhas dos interlocutores com escritos simbólicos e comedidos, que 

convidavam os respectivos destinatários à reflexão sobre seus atos.  Isso pode 

ser contemplado através de sua retórica correspondência em que ele se coloca 
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no lugar do Outro, nestes termos: É coisa tão natural o responder, que até os 

penhascos duros respondem, e para as vozes têm eco. Aqui, percebe-se que 

sua resistência se constitui sob a forma de parábola.  

Às vezes, quando sua resistência poética assumia um tom mais voltado 

ao místico, o jesuíta dizia que preferiria já ter passado pela morte e 

ressuscitado, a fim de conhecer melhor os amigos. Nesse sentido, pode-se 

dizer que sua resistência poética tem forma plural, utilizando-se de numerosas 

condições linguísticas e ocasiões fenomenológicas, (VIEIRA, 2003, p. 645).  

Mesmo quando se encontrava inválido, não descura da vocação divino-

humana: se com uma mão não podia escrever, contudo, com as duas punha-as 

a elevar ao Céu em favor de todos. Para ele, cada carta escrita era como um 

memorial anual, mas a oração era como uma lembrança muitas vezes de cada 

dia. Assim, fazia do trabalho uma oração: ora et labora (no dizer de São Bento). 

O jesuíta revela-se, muitas vezes, em sua correspondência sob a figura de um 

escritor autocrítico, que se diz com inteiro juízo para conhecer (os erros), mas 

já sem a antiga viveza (resistência) para emendá-los. Desejou o próprio 

martírio, mas tinha consciência de que a barquinha iria ao fundo com o peso da 

pesca (ibidem, p. 241). Por fim, não se contentava com a áurea mediócritas, 

como se pode ver nos fragmentos resistentes de sua longa paixão.    

 

É isto um Inferno abreviado, e é necessário serem os homens tão santos como os do 

Céu, para terem paciência e constância entre tantas perseguições. Mil desesperações 

me escrevem (…), vendo-se tão perseguidos de todas as partes, sobre tantos perigos, 

trabalhos, misérias, fomes, sedes, caminhos, mares, rios, e um perpétuo servir e lidar, 

e acudir a mil partes, sem momento de descanso, nem sossego, que verdadeiramente 

é necessário um espírito e uma fortaleza de S. Paulo para não desanimar (…). Há-de 

haver (…) quem nos persiga, e quem se ponha contra nós (ibidem, p. 198).  

 

Sua resistência poética (na citação acima) assume a forma do 

esvaziamento de si mesmo em favor de muitos, como acontece com a postura 

dos escritores das Sagradas Escrituras (exemplo, o Apóstolo São Paulo). O 

retrato do martírio incruento (exangue), que o jesuíta pinta nessa carta, tem 

uma finalidade última: munir os destinatários de resistência profética (nunca 

desanimar diante das perseguições; morrer pela verdade imperecível).  
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 Sua resistente inquietude foi tamanha que chegou a orientar até por 

engano, como acontece em carta ao príncipe D. Teodósio, que o bragantino 

julgava fosse um militar em contenda. Por isso, de Roma, orientou-o na luta. 

Essa missiva se tornou famosa, mas soou a D. João IV como pretensão, fato 

esse que resultou em deméritos a Padre Vieira (MURARO, 2003, p. 94).  

Essa é a questão. Ao estar em Roma, sob missão diplomática, soube 

que Portugal seria invadido pela armada inglesa do almirante Blake. Então, 

logo escreveu uma carta a Dom Teodósio (em 23 de maio de 1650), sobre os 

comandos bélicos. Contudo, a carta foi interpretada pelo rei como um afeto e 

sentimento pessoal ao príncipe, em detrimento do rei (PÉCORA, 2002, p. 18). 

 Sua resistência em tal carta se faz sob a ironia dos paradoxos. A 

concisa correspondência é considerada como símbolo de sua resistência por 

meio da pseudomorfose (MARQUES, 2007, p. 74). Além disso, suas palavras 

de reverência extremada ao príncipe ainda hoje são incompreendidas pelos 

seus leitores modernos, que as consideram como encomiástica idolatria. 

Contudo, os gestos de submissão, por vezes, hiperbólicos revelam sua 

afetuosa relação sob a formalidade seiscentista de um vassalo e seu amo (TIN, 

2005, p. 34). Logo, por essa exótica correspondência não se deve julgar Padre 

Vieira na condição de alienado. Na verdade, no fito de persuadir o rei à vitória, 

quis ser um espelho de fiel escudeiro (à luz da formalidade do pacto-epistolar 

de seu contemporâneo).  

À luz da resistente pseudomorfose, o jesuíta diz subliminarmente nessa 

emblemática carta as futuras virtudes do príncipe em relação indireta aos 

defeitos do pai (como, por exemplo, indeciso, relapso e bonachão). Por isso 

mesmo, depois dessa carta, que veio parar (indesejadamente) nas mãos de D. 

João IV, o rei se ressentiu tanto com Padre Antônio Vieira, que passou a lhe 

negar audiências no Paço.  

Ora, convém considerar, sobretudo, nessa emblemática carta que sua 

resistência é feita sob a estratégia da pseudomorfose (já frisada) em que não 

aparece na camada superficial do texto sua real intenção (BOSI, 2008, p. 37). 

Assim, a mal-entendida humilhação formal é deveras resistência oficial, já que 

os lugares-comuns, nos autores de Literatura de Resistência, são na verdade 

preceitos pessoais.  
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Assim, constata-se sinteticamente, no fragmento que segue da 

mencionada carta, a engenhosa resistência poética de Padre Vieira. Sua crítica 

é como um modo de dizer NÃO ao presente e corrigir o passado, no devir que 

se avizinha, sob dupla escritura, sem deixar marcas de inconsistência histórico-

geográficas (HANSEN, 2003, p. 45). 

 

Senhor. – Meu Príncipe e meu senhor de minha alma. Pelos avisos (…) entenderá V.A. 

[vossa alteza, D. Teodósio] com que raiva e (…) impaciência, vendo-me preso e atado 

para não poder em tal ocasião ir-me deitar aos pés de V.A. [vossa alteza], e achar-me 

ao seu lado em todo o perigo (…); que estes são os passos por onde se hão de 

encaminhar os sucessos e felicidades deste fatal [combate] (…); que V.A. se humane 

conhecendo os homens e chamando-os pelo seu nome (…): porque desta maneira se 

conquistam e se conformam os corações dos vassalos (…). Faça-se V.A. amar, e nesta 

só palavra digo a V.A. mais do que pudera em largos discursos (…). Considere V.A. 

(…) seu real sangue, e mostre ao mundo que é V.A. herdeiro de seus formosíssimos 

progenitores, não só no centro [que nem seu pai], mas muito mais no valor (…). A vida 

está só na mão de Deus, e esta é a ocasião em que servem as filosofias (…). Perdoe 

V. A. ao meu amor este e os outros atrevimentos desta carta (ibidem, p. 502).  

 

Nessa percepção, acredita-se que Padre Vieira empenhou e 

desempenhou com maestria a utopia ainda hoje buscada pelo mundo: a 

instauração de um reino terrestre de paz universal assaz emulado pelos 

retóricos da restauração lusitana. Assim lhe cai bem o justo título de Imperador 

da Língua Portuguesa. O jesuíta tinha consciência de sua função retórico-

humanista, empenhada em desafiar a realeza, em renunciar à dobrez da 

burguesia e seguir o ilustre peito lusitano ao dizer: Como há poucos Antônios 

Vieiras, há também poucos que amam só por amar (VIEIRA, 2003, p. 502).  

Enfim, dentro da Reforma e Contra-Reforma, acredita-se que Padre 

Vieira fez-se um farol necessário, ressalvando as devidas proporções. 

Estudioso das Sagradas Escrituras, sabia que mais vale sua prática que citá-

las por inteiro. Por isso, moldava sua vida à luz das palavras de Santo 

Agostinho: Ignoratio Scripturae ignoratio Christus (ignorar as Escrituras é 

ignorar o Cristo). Que significa: conhecer, não praticar, é dar as costas a Cristo. 

Considerando as várias formas de resistência epistolar do bragantino, 

pode-se de dizer que é ricamente variada. Que não há um único paradigma, 

antes uma forma plural e moderna. Além disso, percebe-se que o jesuíta 
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mescla a cada instante de sua correspondência o viés de combate (militante) e 

com temas sutis de resistência, cujas estratégias de linguagem assumem em 

suas cartas amplo universo de significado. 

Dessa forma, não se pode generalizar nem reduzir seu discurso a essa 

ou àquela resistência única. Sem jamais aderir completamente aos tons do 

fazer barroco-escolástico, não raro a crítica de suas cartas questiona 

indistintamente os interlocutores se já leram determinada obra ou se sabem ao 

menos do lugar de publicação de certo livro. Isso tende a indicar sua eclética 

concepção enciclopédica, aberta mundividência e biblioteca-relacional. 

Enfim, sua múltipla resistência poética é tecida sob numerosas fontes, 

que, por vezes, são citadas apenas em suas cartas.  Isso sumariza que a raiz 

de sua resistência está articulada não apenas com a linguagem em geral, mas 

com a perspectiva da Bíblia que diz: Tudo o que quereis que os homens vos 

façam, fazei vós a eles. Esta é a Lei e os Profetas (Mateus 7,12).  A fé sem as 

obras é morta (Tiago 3,17). Segue o fio relacional entre a retórica e os tratados 

epistolares, de modo geral e, particularmente, sua influência sobre o jesuíta.  
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CAPÍTULO II: RETÓRICA E TRATADOS EPISTOLOGRÁFICOS 

 

Estou a ver-te diante de mim, Lucilo amigo, estou mesmo a ouvir a tua 

voz; estou de tal modo perto de ti que já não sei bem se te vou 

escrever uma carta, ou apenas um recado para enviar a tua casa.                                                                                  

(Sêneca, Epistolae Morales ad Lucilum). 

 

2.1. DA ARTE DE BEM DIZER 

 

Quando se fala em Retórica (rhetoriké) ao homem pós-iluminista, 

“afloram no seu íntimo muitos conceitos e alguns preconceitos que não 

procedem” (ARISTÓTELES, 2006, p. 09). Sabe-se que a verdadeira Retórica 

(oratória) é técnica de eloquência (Arte Retórica), que não se confunde com 

retoricismo (dizer empolado ou sofisma). Esse domínio artístico requer 

aplicação adequada de suas regras discursivas e primoroso conteúdo, que 

implica na “Arte de bem dizer”, conforme a definição retórica de Aristóteles. 

 

Entendemos por retórica a capacidade de descobrir o que é adequado a cada caso 

com o fim de persuadir 
5
. Esta não é seguidamente a função de nenhuma outra arte; 

pois cada uma das outras [artes] apenas é instrutiva e persuasiva nas áreas da sua 

competência; como, por exemplo, a medicina sobre a saúde e a doença, a geometria 

sobre as variações que afetam as grandezas, e a aritmética sobre os números; o 

mesmo se passando com todas as outras artes e ciências. Mas a retórica parece ter, 

por assim dizer, a faculdade de descobrir os meios de persuasão sobre qualquer 

questão dada (grifo nosso). E por isso afirmamos que, como arte, as suas regras não 

se aplicam a nenhum gênero específico de coisas (ARISTÓTELES, 2006, p. 95).  

 

Conforme grifado na definição aristotélica, acredita-se que essa era a 

primeira ou última meta da Arte Retórica (Oratória) dentro das cartas do jesuíta, 

à luz dos prismas da retórica clássica e seiscentista. Sem dúvida, a poética 

epistolar de Padre Vieira é tributária dos grandes retóricos (Aristóteles, Cícero, 

Quintiliano, só para citar alguns), na sua constante busca persuasivo-epistolar.  

_______________ 
 
5 

 Além da definição retórica de Aristóteles, Quintiliano em sua Institutio oratoria, 2.1- 22, 
apresenta outras como a atribuída a Córax e Tísias, a Górgias e Platão (como “criadora de 
persuasão”), a Hermógenes (como a “capacidade de falar bem” no que respeita ao tratamento 
e discussão das questões públicas), e do próprio Quintiliano, na linha dos retóricos estóicos 
(como scientia bene dicendi, 2.15.21), só para citar alguns mestres da Arte Retórica universal. 
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Consagrada como a Arte de bem falar, a Retórica, particularmente, do 

jesuíta transcende a dos pós-iluministas, em virtude de seu engajamento com a 

verdade e sua “opção pela escala de valores”, segundo Bosi (2008, p. 66). 

Paradoxalmente, embora a Retórica vieiriana contenha marcas barrocas, como 

o uso de adágios em latim (mesmo quando escreve em vernáculo) e a 

aplicação de sua estrutura gramatical, contudo, suas cartas não fazem arte 

pela arte apenas, mas pretendem levar seu leitor à consciência do ser retórico. 

 

Se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje tão 

desenganado da pregação, como vem enganado com o pregador! Ouçamos o 

Evangelho (…). Diz Cristo, que “saiu o pregador do Evangelho a semear” a palavra 

divina [Lucas 8, 11] (…). Quero começar pregando-me a mim. A mim será, e também a 

vós; a mim, para aprender a pregar; a vós para que aprendais a ouvir (…). Será por 

ventura o não fazer fruto hoje a palavra de Deus, pela circunstância da Pessoa? (…). 

Será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos?  (…). Assim há de ser o pregar. 

Hão de cair as coisas e hão de nascer; tão naturais que vão caindo, tão próprias que 

venham nascendo (…). 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 nele os que 

sabem (…). Há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la para que se 

conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de prová-la com a Escritura, há de 

declará-la com a razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de ampliá-la com as 

causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de 

seguir, inconvenientes que se devem evitar, há de responder às dúvidas, há de 

satisfazer às dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os 

argumentos contrários, e depois disto há de colher, há de apertar, há de concluir, há de 

persuadir (grifo nosso), há de acabar (…). Isso é (…) pregar (VIEIRA, 2003, p. 77-95). 

 

Nesse sentido, Padre Vieira segue, particularmente, a linha retórica 

aristotélica, cuja Arte Retórica consiste em a capacidade de descobrir os meios 

de persuasão no tratamento de qualquer assunto, conforme a definição 

sobredita de Aristóteles (2006) e o estilo da escritura vieiriana.  Além disto, 

pode-se dizer que a seu turno, ninguém retoricou acima do bragantino.  

Na condição de retórico de viés conceptista, ele bem sabia que retoricar 

nunca se confunde com falares empolados nem apostilados, os quais ele 

próprio criticou em seu corpus escriturístico. Se, por vezes, ao homem 

contemporâneo o conjunto de sua escritura parece rebuscado, isto se dá em 

virtude da inabilidade conteudístico-ideológica para apreender o fio discursivo 
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do Imperador da Língua Portuguesa (RIBEIRO, 1995, p. 34). Entretanto, à 

época, essa era a linguagem formal e acessível ao ouvinte, constituindo-se 

com natural frequência em lugares-comuns. Suas cartas testemunham esses 

paradoxos, como se pode ver, no fragmento seguinte.  

 

M. R. Padre Provincial. – Admirado das notícias que (…) em carta de 30 de dezembro 

de 1658, cuja cópia chegou às minhas mãos, dou infinitas graças a Deus nosso Senhor 

(…) entre as honradíssimas afrontas do nome Monopanto [ídolo do paganismo romano 

com o qual Padre Vieira foi cognominado pelos seus adversários], vejo praticada na 

Companhia [de Jesus] (…) aquela caridade de que tanto nos encarrega (…), segundo o 

conselho do Apóstolo [São Paulo]: Non vos defendentes (grifo nosso) (…). O título [da 

referida carta] diz assim: Respuesta a uma Carta, que Antônio de Vieira (sic) 

Monopanto escrivió à un Señor Obispo de la Orden de los Predicadores (…). No ano 

de 1655, pregando eu na Capela Real de Lisboa o Sermão da Sexagésima sobre o 

Evangelho Semen est verbum Dei (grifo nosso), contei entre os modos infrutíferos de 

pregar o estilo apostilado [dos pregadores dominicanos], em que se tomam muitos 

assuntos, e nenhum se segue de modo que possa persuadir (…). Nesse sentido disse 

Cristo, comparando as obras dos que crescem nele, com as suas próprias palavras, 

que as fariam maiores: Opera quae ego facio, ipse faciet, et maiora facient (grifo nosso) 

(…). E isto é o que o Apóstolo chama nos Judeus (sic) secundum naturam, e nos 

Gentios (sic) contra naturam (grifo nosso). Isto é o que eu pudera dizer e não disse 

(2003, p. 265-305). 

 

Apenas em alguns trechos da Carta Apologética acima, do jesuíta, já se 

percebe, pelo uso frequente do latim (forma típica da escritura barroca), seu 

intuito persuasivo na forma de argumento de autoridade. Assim, suas cartas 

são pautadas na retórica informativo-funcional, mas não prescindem totalmente 

dos elementos barrocos (recurso ao latim e estrutura de sua linguagem). 

 Isso se observa acima em sua extensão persuasória: do púlpito solene, 

sem rebuscamento da arquitetura da linguagem (BAKHTIN, 2008, p. 54), às 

cartas convencionais. Suas missivas, particularmente as apologéticas, 

confirmam sua comunhão com a Arte Retórica e A Poética de Aristóteles. Por 

conseguinte sua riqueza conteudística prenhe de copiosas formas, que mais se 

assemelham a um tratado-epistolar, que a uma carta familiar. 

 Ora, essas cartas, exóticas em tamanho, eram exigidas pela grandeza 

do assunto, conforme os tratadistas (TIN, 2005, p. 66). Logo, seu falar 
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aparentemente demasiado é, na verdade, estratégia argumentativa, herdada 

da Lógica Clássica. Logo, convinha que os grandes tratados da epistolografia 

fossem preparados por esses preâmbulos teóricos, de cuja pertinência não se 

pode prescindir sem incompreensíveis hiatos.  

 

a) DA VELOCIDADE CONTRA A RETÓRICA 

 

O ritmo frenético das coisas é de alguma forma sentido por todos os 

seres humanos, quer de modo direto e consciente, quer de forma indireta ou 

inconsciente. Portanto, todos são atingidos por esse movimento e ninguém fica 

ileso à velocidade que os acontecimentos impõem sobre a vida humana. O 

ritual da pressa é a maior dificuldade que o homem hodierno enfrenta para 

conciliar o midiático com a Arte Retórica.  

A ditadura da hora, unida à linguagem telegráfico-cibernética, não dá 

lugar a grandes elaborações retóricas. Contudo, a Retórica engajada se faz 

enquanto houver homem e carências humanísticas sobre o verbo. Adaptada a 

cada tempo e lugar, a Arte do bem dizer não possui corpus homogêneo nem se 

estabelece em unidade histórico-oratória, mas é um crescendo dinâmico que 

passou do estilo clássico ao cotidiano, da retórica do púlpito ao informativo-

funcional (FLORES, 1978, p. 51-52), conforme o estilo do jesuíta.   

A Arte retórico-oratória é atemporal ou imemorial (POLITO, 2010, p. 20), 

no Mosaico das Letras que cruzam os séculos. Desde os tempos clássicos 

greco-romanos, a arte da palavra esteve presente em Homero e nos Pré-

Socráticos, por exemplo. Logo depois (ainda nessa Antiguidade Clássica), 

nasciam os precursores da magna retórica: Platão e Aristóteles, Cícero e 

Sêneca, na qualidade de grandes luzeiros.  

Nos tempos vieirianos, o discurso cadencial-persuasivo tornou-se o 

maior poder a partir da criação da ideia de Polis vinda dos gregos. “A palavra 

ascendeu a sua nova feição de instrumento político” (VERNANT, 2002, p. 53-

54). Nesse tempo, a força persuasória deu à palavra mais eficácia que os 

antigos ritos ao teatro, consagrando-se, progressivamente, pela contradição no 

diálogo, o conceptismo contra o gongorismo ou quevedismo.   

Suas polêmicas e retóricas correspondências levaram sua escritura ao 

ritmo quase inaugural da Arte de bem dizer, associando o orador à ideia de 
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verdade ou falsidade, separando a verdadeira retórica do mero sofisma 

ideológico, como é verificável, na retórica informativo-funcional do jesuíta, que 

visa a uma discursiva eficaz entre o artístico e o inartístico, à luz de Aristóteles: 

 

Das provas de persuasão, umas são próprias da arte retórica e outras não. Chamo 

provas inartísticas a todas as que não são produzidas por nós, antes já existem: provas 

como testemunhos, confissões sob tortura (…) e outras semelhantes; e provas 

artísticas, todas as que se podem preparar pelo método e por nós próprios. De sorte 

que é necessário utilizar as primeiras, mas inventar as segundas. As provas da 

persuasão fornecidas pelo discurso são de três espécies: umas residem no caráter 

moral do orador; outras, no modo como se dispõe o ouvinte; outras, no próprio 

discurso, pelo que este demonstra ou parece demonstrar. Persuade-se pelo caráter 

quando o discurso é proferido de tal maneira que deixa a impressão de o orador ser 

digno de fé. Pois acreditamos mais e bem mais depressa em pessoas honestas, em 

todas as coisas em geral, mais sobretudo nas de que não há desconhecimento exato e 

que [não ] deixam margem para dúvida (…). O caráter é o principal meio de persuasão 

(…). Persuade-se pela disposição dos ouvintes (…). Persuadimos, enfim, pelo 

discurso, quando mostramos a verdade ou o que parece verdade, a partir do que é 

persuasivo em cada caso particular (ARISTÓTELES, 2006, p. 96-97).  

 

O Sermão da Sexagésima, do jesuíta, em particular, discute nas suas 

estrelinhas as formas de persuasão, quase que parafraseando o que disse 

Aristóteles acima. Nela sua poética retoricamente resistente critica o discurso 

de certos retóricos como sendo de método apostilado, apenas um meio de 

apresentar as regras de persuasão retórica.  

Portanto, na retórica vieiriana, o jesuíta demonstra que a eloquência pela 

eloquência não dispõe de infalibilidade nem está isenta de ambiguidade, donde 

se conclui que A Arte de bem dizer nem sempre é dizer bem, conforme de 

pode verificar no uso dos retóricos sofistas. Nesse sentido, por causa das 

diversas variantes retóricas, Aristóteles (depois de corrigir certos paradigmas 

retóricos e o modus operandi da técnica do bem dizer), estabeleceu A Arte 

Retórica como Lógica Clássica.  

Essa preocupação aristotélica facilitou o advento da disciplina retórica 

nas escolas, e de grandes retoricistas. Assim, conhecedor das grandes 

Poéticas (de Horácio e Aristóteles) e dos grandes mestres da Retórica, o 

“jesuíta pôde escolher, entre tantos luzeiros dessa constelação” (TRINGALI, 
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1994, p. 22), alguns retóricos como a agulha magnética de sua discursiva, 

cujas marcas estão presentes em suas cartas.  

 

b) O MESTRE DISSE: ÊMULOS ARISTOTÉLICOS 

 

Cícero e Quintiliano são, notoriamente, os retóricos que mais 

influenciaram a produção literária de Padre Antônio Vieira e, com justeza, os 

mais citados em suas obras. Certamente esses foram seu apoio principal de 

teorização, nos quais o bragantino bebeu com insaciável avidez de sua arte e 

arquitetou sua exuberante eloquência de Ars bene discendi (A Arte de Bem 

dizer). Deles, o jesuíta assimilou a estética enquanto função pedagógica da 

Retórica, sobre cuja oratória debruçou-se na condição de aluno e depois de 

mestre de Retórica, nos colégios jesuítas do Brasil (PÉCORA, 1994, p. 16).  

A aplicação da Retórica tanto em seus sermões como em suas cartas 

(prescindindo de hipérbole), transpira certa vida que vai se disseminando em 

cada palavra, de cujo verbo cede lugar à arte persuasiva de um modo outro, 

que invoca a palavra original e o fazer-se carne no íntimo do leitor. Esse 

mistério verbal, por exemplo, acontece de modo superior nas epístolas bíblico-

paulinas, cuja herança Padre Vieira soube esmiuçar. 

 Enfim, o jesuíta utilizou amplamente, em suas diversas tipologias 

cartográficas, dentre os vários exemplos anexos ao final dessa pesquisa, os 

principais estilos de retórica, em suas várias cartas de cunho negocial, familial 

e aconselhativo, segundo as modalidades retórico-aristotélicas que seguem: 

 

As espécies de retórica são três em número; pois outras tantas são as classes de 

ouvintes dos discursos. Com efeito, o discurso comporta três elementos: o orador, o 

assunto de que fala, e o ouvinte; e o fim do discurso refere-se a este último, isto é, ao 

ouvinte. Ora, é necessário que o ouvinte ou seja espectador ou juiz, e que um juiz se 

pronuncie ou sobre o passado ou sobre o futuro. O que se pronuncia sobre o futuro é, 

por exemplo, um membro de uma assembleia; o que se pronuncia sobre o passado é o 

juiz; o espectador, por seu turno, pronuncia-se sobre o talento do orador. De sorte que 

é necessário que existam três gêneros de discursos retóricos: o deliberativo, o judicial e 

o epidítico. Numa deliberação temos tanto o conselho como a dissuasão; pois tanto os 

que aconselham em particular como os que falam em público fazem sempre uma 

destas duas coisas. Num processo judicial temos tanto a acusação como a defesa, pois 

é necessário que os que pleiteiam façam uma destas coisas. No gênero epidítico temos 
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tanto o elogio como a censura. Os tempos de cada um destes são: para o que delibera, 

o futuro, pois aconselha sobre eventos futuros, quer persuadindo, quer dissuadindo; 

para o que julga, o passado, pois é sempre sobre atos acontecidos que um acusa e 

outro defende; para  o gênero epidítico o tempo principal é o presente, visto que todos 

louvam ou censuram eventos atuais, embora também muitas vezes argumentem 

evocando o passado e conjeturando sobre o futuro (ARISTÓTELES, 2006, p. 104). 

 

Nas diversas tipologias cartográficas do jesuíta (consoante o quadro 

demonstrativo final), familial, negocial e aconselhativa ou deliberativa, sempre 

predomina o colorido da retórica originalmente elevada, em cuja emissão 

verbal coexiste a resistência poética e a persuasão, com marcas ciceronianas e 

quintilianas que e reforçam seu teor retórico informativo-funcional.  

Assim, percebe-se, no fragmento seguinte (sob a forma de ironia), a 

contundente retórica de Padre Vieira, ao responder ao rei de Portugal (D. João 

IV, em 4 de abril de 1654), quando consultado sobre a conveniência de haver 

no governo do Brasil (ou dois capitães-mores ou um só governador geral). Seu 

sonho de paz e sua sede persuasiva se fundem, considerando que ele já havia 

informado (em cartas ao monarca lusitano) acerca do escandaloso 

procedimento que os governantes lusitanos praticavam contra o povo Brasilis.   

 

Senhor. – No fim da carta de que V. M. me fez mercê me mandar V. M. diga [pede] 

meu parecer sobre a conveniência de haver neste Estado [brasileiro] ou dois capitães-

mores ou um só governador. Eu, Senhor, razões políticas nunca as soube, e hoje as 

sei muito menos; mas por obedecer direi toscamente o que me parece. Digo que 

menos mal será um ladrão que dois; e que mais dificultosos serão de achar dois 

homens de bem que um. Sendo proposta a Catão dois cidadãos romanos para o 

provimento de duas praças, respondeu que ambos lhe descontentavam: um porque 

nada tinha, outro porque nada lhe bastava. Tais são os dois capitães-mores em que se 

repartiu esse governo: Baltasar de Sousa não tem nada, Inácio do Rego não lhe basta 

nada; e eu não sei qual é maior tentação, se a necessidade [de um], se a cobiça [de 

outro] (…). Desta terra [do Pará] há-de tirar Inácio do Rego mais de cem mil cruzados 

em três anos (…). Tudo isso sai do sangue e do suor dos tristes índios, aos quais trata 

como tão escravos seus que nenhum tem liberdade, nem para deixar de servir a ele, 

nem para poder servir a outrem; o que, além da injustiça que se faz aos índios, é 

ocasião de padecerem muitas necessidades (…) e perecerem os pobres (…). São 

lastimosas as misérias que passa esta pobre gente (…). Assim (…), Senhor, (…) se 

não houver nenhum [homem de consciência] (…), como até agora parece que não 

houve, não venha nenhum, que melhor se governará o Estado [brasileiro] sem ele que 
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com ele (…); porque este Estado, tendo tantas léguas de costas e de ilhas (…), não se 

há-de defender, nem pode (…), senão com (…) índios e muitos índios (…) e não [com] 

os que vêm de Portugal (2003, p. 438-439).  

 

Vê-se que a força da pena retórica do jesuíta dispõe da graciosidade 

que incute a docilidade em seus leitores desde o primeiro contato com suas 

obras, independentemente de credo ou crença (VIEIRA, 1959, p. 34). Esse 

fenômeno deve-se ao religar da Arte Retórica laica ao mundo religioso, dando 

ao homem moderno a oportunidade de argumentar política e religiosamente em 

favor de sua libertação.  

A Arte retórica é, metaforicamente, uma estrada de mão dupla: tanto 

pode ser usada para o bem (alistar-se em favor da verdade), como para o mal 

(sofismar). Ora, assim como o bom cristão deve ser, a priori, bom cidadão, não 

há bom retórico sem verdadeiro envolvimento humanístico, nem “falso retórico 

sem ofuscar a luz da verdade pelo ópio falaz” (VERDASKA, 2009, p. 23). 

Assim, diz-se, sem delírio, que a retórica vieiriana (em virtude da 

parenética cristã), apoiada não só na sabedoria dos filósofos, mas ainda na 

literatura bíblico-cristã, como a retórica do religar do além ao aquém, é de certa 

forma a síntese embrionária do perfeito renascimento oratório moderno, 

segundo Bosi (2008).  Assim, o jesuíta uniu as grandes tradições retóricas e as 

interpretou sob o fio de uma nova concepção de mundo e de homem 

(VERNANT, 2002, p. 32).  

 

c) FIAT LUX: RELIGANDO O RENASCIMENTO  

 

As epístolas vieirianas resgatam retoricamente os valores da oratória 

clássica dentro do contexto Barroco. Suas cartas contêm diversas retóricas, 

sob as formas de provérbios, metáforas e alegorias bíblicas, citadas em latim, 

como forma de religar a seu modo o renascimento às retóricas greco-latinas e 

seiscentistas (MARQUES, 2007, p. 19). 

 Além disso, os exemplos proverbiais (como dito) de que se utiliza em 

suas cartas são com frequência de autores da retórica clássica ou do seu 

discipulado, engajados com os santos retóricos: Agostinho de Hipona, 
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Ambrósio, Crisóstomo e Leão Magno, cartógrafos sermonistas dos tempos 

áureos da máxima utilização do recurso alegórico (MAGNO, 1996, p. 44). 

 Através de tantos recursos técnicos e da ampla comunhão retórica entre 

seus mestres de oratória, o jesuíta produziu verdadeiro renascimento da 

Retórica (então restrita e em desuso), ao trazer esse discurso a público e dar à 

Arte verbal absoluto destaque, quanto à realidade empírica interpretada como a 

própria atuação da retórica sobrenatural.  

Essa relação discursiva sumariza as ambiciosas metas escriturísticas do 

jesuíta e seu lugar central na oratória de âmbito eclesiástico, além de revelar a 

tendência vieiriana ao discurso sincrético com objetivo humanístico, fruto de 

sua consciência universalizante, que tinha como urgente a re-ligação do 

passado ao presente enquanto valor contra os antivalores.  

 Nesse sentido, a retórica de Padre Vieira propõe insistentemente ao 

monarca lusitano que o Brasil seja governado exclusivamente pelos seus 

próprios habitantes (à época os autóctones), além de recordar sutilmente ao rei 

seus deveres de justiça e caridade diante dos novos povos.  

 

O remédio [solução para o governo do Brasil] (…) e não há outro, é mandar V. M. que 

nenhum governador ou capitão-mor (…) nas ditas aldeias, e que elas se governem só 

pelos seus principais [chefes indígenas], que são os governadores de suas nações, os 

quais os repartiram aos portugueses pelo estipêndio que é costume, voluntariamente, 

como livres, e não por força; e, que, no tocante ao espiritual, visitem suas aldeias ou 

residam neles, podendo ser, os religiosos, o que costuma fazer (…), sem se 

intrometerem com os índios (…): e só desta maneira se poderão conservar e aumentar 

as aldeias, e viver como cristãos os índios delas (…). Os índios (…) são muitos (…). 

Em todos estes é verdadeiramente extrema a necessidade espiritual que padecem, na 

qual necessidade obriga, sob pena de pecado, a caridade cristã (…): e esta obrigação, 

senhor, em V. M. e nos ministros de V. M., a quem toca por razão de seu ofício, é 

dobrada obrigação; porque não só é a de caridade, senão de justiça, pelo contrato que 

os sereníssimos reis antecessores de V. M. fizeram como os sumos pontífices, e 

obrigação que tomaram sobre si de mandarem pregar a fé a todas as terras de suas 

conquistas (…). Isto é, senhor, o que me parece representar a V. M., por satisfação à 

minha obrigação e por desencargo da minha consciência (…). O remédio destes 

gravíssimos danos que padecem tão infinitas almas (…), Deus há-de pedir conta a V. 

M (…) depois de chegaram às reais mãos de V. M. estas notícias, não de ouvidas, mas 

de vistas e experiências, mandadas por quem V. M. muito bem conhece (…) (2003, p. 

435-436).  
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Dessa forma, observa-se que o corpus escriturístico (como um todo) foi 

esse religar da tradição retórica interrompida entre a Antiguidade Clássica e os 

tempos modernos, trazendo um novo olhar mundividente sobre toda a história 

da oratória filosófico-teológica de resistência, segundo Muraro (2003, p. 327). 

Tornar a retórica pública e acessível (nas disciplinas e no púlpito) foi um 

meio de resgatar a humanidade do obscurantismo, e conectá-la às próprias 

raízes da tradição ciceroniana, o retórico mais buscado e influente durante o 

período do Renascimento Cultural da humanidade ao lado de Sêneca 

(POLITO, 2010, p. 30).  

O mérito da retórica rediviva outorgou ao orador o status de porta-voz do 

Divino, no caso vieiriano – de Alter Christus (Imitador de Cristo) - embora ele 

dissesse que “havia de levar a ovelha aos ombros, e não a ovelha a ele” 

(VIEIRA, 2003, p. 171), quando tentaram exaltá-lo no Brasil. 

Na condição de homem inconformado com os antivalores de seu tempo, 

Padre Vieira foi, mediante sua oratória semonístico-epistolar, uma voz incontida 

na luta pela reforma de costumes. Sua fortuna crítica é, indiretamente, uma 

leve apologia contrária aos falsos métodos, a começar pelo Sermão da 

Sexagésima (assim denominado por haver sido pregado seis semanas antes 

do primeiro domingo da Páscoa de Ressurreição), tempo de conversão.  

Muitas vezes, ele escrevia as missivas sem alguma nova a dizer ao 

destinatário, mas apenas pelo estilo arte de bem dizer, que tinha como fito 

pedagógico reclamar um compromisso humanístico ao beneficiário de suas 

correspondências. As motivações dessas cartas pretendiam ser a extensão da 

voz do púlpito com a novidade – Fiat lux – onde não havia esperança alguma. 

Isto releva que ele não pestanejava na missão retórica, todo atento à luz. 

Vê-se, portanto, no conjunto das cartas de Padre Vieira, que suas pré-

ocupações (prioridades diárias) seguem sempre o fio persuasivo, como meio 

de restabelecer a vida original no coração humano, mesmo que essa se 

encontre escondida sob densas camadas de indiferença histórica. Assim, o 

bragantino ia constituindo sua retórica epistolar, na condição de discreto porta-

voz do novo homem e do novo mundo, com ênfase permanente contra a 

escravidão e a inquisição régias. Sua retórica e resistência transcendem a 

simples luta em favor do resgate dos chamados homens de nação (israelitas). 

Ele almejava o fim da Inquisição Lusitana e ver um Novo Brasil.  
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2.2. PARADIGMAS CARTOGRÁFICOS NA ARTE VIEIRIANA 

 

a) VERDADES ANTIGAS E SEMPRE NOVAS 

 

Para os maiores nomes da epistolografia no Renascimento – Cícero e 

Sêneca – a carta torna presente o destinador. Contudo, esses grandes nomes 

não escreveram tratados sobre a epistolografia nem sistematizaram seu estudo 

em sua arte retórica, segundo Tin (2005, p. 36). A visada das considerações 

seguintes tem por fito constatar a aplicação das regras da cartografia na 

poética epistolar do jesuíta, seguidor de alguns preceitos e transgressor de 

outros. Acredita-se que essa reflexão seja pertinente, no sentido de tornar mais 

legível seu corpus e compelir ao aprofundamento ensaístico da pesquisa.  

Essa preocupação funda-se na pretensão de que a crítica, para produzir 

um efeito satisfatório, deve adequar sua hermenêutica literária aos textos de 

forma histórica, sem descurar de seus elementos iluminadores, que de forma 

jacente nutrem sua escritura. Por vezes, é mister renunciar à análise superficial 

(fundada em lugares-comuns), na ótica do jesuíta, a fim de se desvendar uma 

relação outra com as fontes, que sempre contêm novas facetas a comunicar.  

 

b) O OLHAR PRECEPTIVO DOS TRATADOS 

 

Toda carta é uma escritura, que tem como função principal tornar 

presente o destinador ao destinatário e revelar seus falares e intenções. Por 

isso, suas regras são estabelecidas, com o fito de padronizar as tipologias e 

evitar faltas de ética e etiqueta entre os correios. Destacam-se nessa arte 

vários nomes e tratadistas da epistolografia como: Anônimo de Bolonha, 

Erasmo de Rotterdam e Justo Lípsio (só para citar alguns), conforme Tin (2005, 

p. 66).  

Padre Vieira, certamente, imergiu nas fontes desses tratadistas, em 

particular, não somente pelo seu brio escriturístico-epistolar, como também por 

demonstrar em suas missivas a Arte de redigir cartas com perfeição. Julga-se 

que grandes nomes foram seus paradigmas obrigatórios, com os quais adquiriu 

pleno domínio da epistolografia para atuar como cartógrafo oficial e exercer 

funções diplomáticas como valido do Paço Lusitano (LEITE, 1938, p. 42). 
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Escrever cartas oficiais lusitanas era um ofício missivista reservado a poucos 

na Corte. Todavia, graças à veia hereditário-epistolar, legado do pai, que era 

escrivão do Paço, o bragantino marcou a História luso-brasileira com o Ofício 

de Cartógrafo (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 24). Essa menção é pertinente, 

considerando que os ofícios, quaisquer que fossem (na sua grande maioria), 

eram vitalícios ou transmitidos de pai para filho, como um artesão que ensina, 

fielmente, sua arte aos discípulos vindouros (RONCARI, 2002, p. 53).  

Ora, se, de fato, para se fabricar, moldar e forjar bem um vaso qualquer 

se requer arte, no dizer de Erasmo de Rotterdam, da mesma forma o discurso, 

como a glória da razão, não pode ser adequado sem técnica. Além disso, em 

um romance-epistolar desse porte não é suficiente a inspiração autoral, senão 

técnica consistente, a fim de perdurar. Há uma história artesanal em suas 

páginas na forma de uma vida considerada livro (ROBERT, 2007, p. 09). 

Contempla-se essa concepção de arte epistolar nos tratadistas seguintes.    

 

[A carta para Justo Lípsio é uma] notícia escrita de um espírito a outro ausente, ou 

quase ausente [pondera] (…). Disse notícia de um espírito pois [sic] o fim da carta é 

duplo: ou afirma um sentimento, ou trata de um assunto. (…). Disse ausente; mas 

acrescentei também quase ausente, de forma como as cartas são empregadas por 

aqueles que estão presentes. [Por fim, a carta é] a única coisa que faz os homens 

ausentes presentes (Justo Lípsio, Epistolica Institutio, apud Pécora, 2005, p. 61).  

 

A definição de Justo Lípsio (1547-1606) é notoriamente simples, clara e 

bem ajustada (sem ambiguidade) à concepção e às explicações, uma rara 

noção que tende a inscrever os atributos que a própria carta deve conter, 

preferencialmente: “brevidade, clareza, simplicidade, elegância e, 

naturalmente, decoro”. Para ele, na conversação (coloquial) e na narração 

(escrituração) de uma carta é odiosa a tagarelice, que afeta os mais hábeis; e 

aos mais loquazes torna, nesse caso, os menos eloquentes.  

Certamente não foi o único nem o primeiro a prescrever as qualidades 

essenciais da epistolografia. Muitos tratadistas e grandes escritores clássicos, 

como Cícero e Sêneca, por exemplo, teceram antes paradigmas acerca da 

nobre epistolografia: técnicas e muitas outras qualidades formais que a carta 

ideal deve expressar. Portanto, as diretrizes, que se aplicam ao discurso 
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retórico, são extensivas às cartas, como prescreve o epistológrafo Caio Júlio 

Victor em sua Ars Rhetorica, síntese das qualidades da carta ao destinatário. 

 

Uma carta escrita a um superior não deve ser jocosa; a um igual, não deve ser 

descortês; a um inferior, não deve ser soberba. A carta a um culto não deve ser 

descuidadamente escrita, nem a carta a um inculto deve ser indiferentemente 

composta, nem deve ser escrita negligentemente a um amigo íntimo, nem menos 

cordial a um não amigo. Seja profuso em congratular alguém em seu sucesso de tal 

modo a aumentar a sua alegria, mas console alguém que está sofrendo com poucas 

palavras, pois uma ferida sangra quando tocada por uma mão pesada. Quando 

escrever alegre as suas cartas pessoais, conte com a possibilidade de que elas 

possam ser relidas em tempos mais tristes. Nunca dispute, menos ainda numa carta 

(…). Algumas vezes, é agradável escrever como se estivesse conversando (…), de 

cujo gênero [se encontra] em Cícero (…). Em conclusão, reflita sobre essas coisas 

para falar bem tanto em suas cartas quanto em todos os outros escritos (Caio Júlio 

Victor, Ars Rhetorica, apud Pécora, 2005, p. 28).  

 

As concepções dos tratadistas ou epistológrafos precursores da poética-

epistolar vieiriana contêm regras afins e, por vezes, complementares. Por isso, 

é escusado querer comparar todos. Nessa esteira complementar, frisa-se o 

cartógrafo e fundador, em 1540, da Societas Jesu (Companhia de Jesus), da 

qual Padre Vieira era membro, Santo Inácio de Loyola, que também apresenta 

algumas diretrizes ou conselhos sobre como escrever uma carta legível (ideal).  

Sabe-se que o inaciano era exímio conhecedor dos grandes tratados 

sobre a arte de escrever cartas, embora, modestamente, nunca o tenha 

declarado. Contudo, na condição de superior de Ordem Religiosa, tendo de 

escrever e receber inúmeras cartas dos jesuítas do mundo inteiro, prescreveu 

normas à carta exemplar, a qual se popularizou como Carta Principal, escrita 

de Roma ao padre Pedro Fabro, em dez de dezembro de 1542. Ora, não se 

trata de simples etiquetas ou conselhos cartográficos, mas um meio que ele 

encontrou de testemunhar ao mundo como se deve proceder na Arte-Epistolar.  

 

Eu me lembro de ter falado aqui muitas vezes aos presentes, e outras vezes de ter 

escrito aos ausentes, que cada membro da Companhia [de Jesus], quando quisesse 

escrever para cá, escrevesse uma carta principal, a qual se pudesse mostrar a 

qualquer pessoa (…). Portanto, agora de novo repetirei o já recomendado, para nos 

entendermos todos em tudo (…). Escreva-se na carta principal o que cada um faz nos 
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sermões, confissões, Exercícios e outras obras espirituais (…). Mas não se misture 

matéria que não vem ao caso (…). Neste ponto (…), direi o que faço e espero fazer ao 

diante, no Senhor, ao escrever aos membros da Companhia. A carta principal, eu a 

escrevo uma vez, narrando fatos edificantes. Depois, olhando e corrigindo e ainda 

considerando todos os leitores dela, torno a escrever, atendendo melhor ao que se 

declara. Porque a escrita fica e dá testemunho, sem se poder corrigir e explicar 

facilmente como quando se fala (…). Se vos falhar a memória (…), ponde esta diante 

dos olhos ou um sinal em lugar equivalente, quando escreverdes cartas principais. De 

Roma, 10 de dezembro de 1542. (LOYOLA, 1993, v. III, p. 28-30). 

 

Como de praxe, tendo a Carta Principal o teor e interesse de uma Carta 

Circular (ou verdadeira epístola à Ordem Jesuíta), foi logo diluída em várias 

cópias a todas as casas e colégios da Companhia de Jesus, como paradigma 

epistolar sine qua non à escritura dos futuros confrades, de forma que Padre 

Vieira também a conheceu e seguiu seus preceitos (LOYOLA, 1993, v. I p. 12). 

Em face da autoridade e insistência que imprime o fundador dos jesuítas 

na carta-modelo, revelam-se entre outras coisas, que essas prescrições não 

nasceram do nada, mas da extensão mimético-sintética das regras dos 

grandes tratadistas da epistolografia que Santo Inácio conheceu. Logo, mais 

que fraternos conselhos, é um Pacto-Epistolar do qual não se podia afastar, 

nem desconhecer sua teoria e prática: um preceito interno aos membros da 

Companhia, como aliança meta-epistolar ou visão editorial. 

Por fim, o inaciano era bem instruído na Arte Epistolar. Certamente leu o 

tratadista Anônimo de Bolonha (1135). Vê-se que, já naquele tempo, o gênero-

epistolar era ancorado por preceitos e diretrizes minuciosas, oficiais e 

particulares, como a Carta-Principal. Dessa forma, perscrutando esses e outros 

autores, percebe-se que o ponto mais importante de uma carta era ser espelho 

de cortesia e etiqueta social prenhe de legibilidade.  

 Em síntese, o inaciano solicita aos missivistas, em a Carta Principal, 

coordenada clareza e harmonia especular. Sabe-se que essas diretrizes 

pactuais não são implicações inovativas suas, senão corroborações implícito-

explícitas do gênero epistolar, que tem a função de representar, 

especularmente, o remetente através da missiva. Esses eram o consenso e a 

definição de carta de Anônimo de Bolonha, possivelmente modelo de escritura 
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missivística para Santo Inácio, o qual era um dos raríssimos tratadistas 

precursores da Carta Principal, que faz eco a sua mundividência, como segue: 

 

[Uma carta é como] o adequado arranjo das palavras assim colocadas para expressar 

o sentido pretendido por seu remetente (…). Um discurso composto de partes ao 

mesmo tempo distintas e coerentes, significando plenamente os sentimentos de seu 

remetente (Anônimo de Bolonha, Rationes Dictandi, apud Pécora, 2005, p. 37).  

 

É verossímil que Padre Vieira dominava esses e outros tratados da arte 

epistolar. Contudo, o recorte sincrônico desta pesquisa não cita tratados da 

Antiguidade Clássica, mas apenas certos epistológrafos. Seria uma grande 

lacuna considerar os tratadistas só a partir do século XII, não fosse o que 

segue. Conforme os mestres da Arte epistolar: Pécora, Hansen, Martín-

Barbero, Armando Cardoso, Azevedo e Emerson Tin (2005), por exemplo, a 

Antiguidade Clássica não legou ao mundo tratados epistolares autônomos.  

Algumas normas epistolares desse período foram diluídas em tratados 

de retórica, que percorreram os séculos. O próprio gênero epistolar (à época) 

era ainda conteúdo incipiente. Contudo, à medida que o gênero epistolar foi se 

constituindo em importância, logo nasceram regras, etiquetas e tratados.  

Dos séculos I ao IV (antes de Cristo), por exemplo, havia só algumas 

teorizações documentadas. Aludem às regras cartográficas dessa época 

alguns autores (Demétrio, Filóstrato de Lemos e Caio Júlio Victor), consoante 

seus fragmentos arquicitados. De forma dispersa, há lampejos dos vindouros 

tratados nas obras de vários outros (Cícero, Sêneca e Gregório Nazianzeno).  

De modo geral, desde seus primeiros epistológrafos, a carta deveria ser 

breve e clara, adaptando-se aos seus destinatários e empregando o estilo mais 

apropriado (TIN, 2005, p. 58), claras diretrizes de ontem e de hoje. Todavia, 

embora conhecesse esses preceitos da cartografia e seus grandes momentos, 

Padre Vieira não observou essas linhas preceptivas piamente. Sobre o sentido 

e brevidade da carta, passou longe, como, por exemplo, nas suas famosas 

cartas Ânua (VIEIRA, 2003, p. 77-117) e Apologética (ibidem, p. 263-321), que 

a crítica histórica já consagrou com justeza como verdadeiros tratados em 

forma epistolar. 

Todavia, não se pode dizer que suas cartas são todas exóticas. Em 

muitas missivas, ele observou não só as diretrizes dos tratadistas, mas também 
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a forma da própria Carta Principal inaciana, como, por exemplo, em sua carta 

ao índio Guaquaíba (ou Lopo de Sousa). Nela, ele observa várias regras 

epistolográficas, entre elas, a brevidade, a clareza e a graciosidade poética. 

Como em outras cartas, ele adéqua a retórica ao interlocutor, como segue:  

 

Principal [Líder] Guaquaíba. – Recebi a vossa carta, e, segundo o que nela me dizeis, 

dei crédito a ser vossa por a entregar [a] Domingos Jacumá a quem ma deu. Sinto 

estejais tão falto de saúde, mas são achaques da velhice e lembranças que Deus vos 

dá para que disponhais vossa alma como quem sabe que há outra vida; isto é o que 

desejei sempre de vós, e isto só o que deveis crer sempre em mim, sem dar crédito a 

outras marandubas [do tupi engano], que são cousas [sic] que me passam pelo 

pensamento (…). E, suposto que, por não saberdes ler nem escrever, se fingem cartas 

em vosso nome (…). Em tudo o que for mister vos ajudarei como puder. Deus vos 

guarde e vos dê sua graça como desejo. Mortigura, 22 de janeiro de 1661. 

Nhedenceba [do tupi teu amigo] (2003, p. 649).  

 

Segundo a concepção clássica da escrituração de carta acima, essa 

missiva vieiriana está adequada. Exímio escritor dessa arte e repleto de 

liberdade cartográfica, ele, cuidadosamente, cuidou da relação de amizade, 

respeitou as regras gerais e se fez presente junto ao destinatário. Por se tratar 

de um líder ou Principal do povo indígena, cuja missiva seria lida por outrem, 

se precaveu nos tratamentos típicos e respeitosos do seu contemporâneo 

(vós). Embora alguns missivistas preferissem o uso do tu (tutear) ao uso de vós 

(vossear), que associavam à Estética Barroca, o jesuíta, contudo, usa 

soberana e imprevisivelmente os dois pronomes.  

Durante o corpo principal da carta, trata o Principal (líder) nativo por vós; 

ao fim, porém, despede-se por tu (teu amigo). Isso revela a leveza e a 

graciosidade de quem sabe qual é a linguagem mais apropriada a cada 

momento, sem ferir a ética nem matar a etiqueta das formalidades linguísticas.  

Assim, o jesuíta expôs-se, tanto quanto pôde, em tema simples de forma 

simples e adaptou sua carta aos circunstantes e, talvez, ao temperamento do 

receptor, como se infere do Nhedenceba, do Grande Pai (do tupi Paiaçu). 

Como se observa, a narração epistolar não tem só a função de informar, mas 

também de persuadir e con-vencer o destinatário (o que se alcança pelo 

encarecimento dos afetos), supondo-se conhecimento anterior dos fatos. Logo, 
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depreende-se que a carta também é um gênero oratório, uma vez que muito do 

que se aplica aos discursos retóricos, pode-se eficazmente aplicar às cartas.  

Nesse contexto, a carta correspondeu ao seu retrato original e seguiu o 

cartógrafo Demétrio no seu estilo simples. A elevação da carta deve 

corresponder ao destinatário, sem perder a concisão, clareza e graça. Para 

Aristóteles, “uma carta deve ser escrita como parte de um diálogo” e segundo 

sua simplicidade, na forma de um presente, sem a pretensão de demonstração 

pública de um orador (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 39).  

A carta, enquanto manifestação peculiar dos ânimos, é a forma literária 

que talvez mais revele o caráter do autor. Para Demétrio, expressões de 

amizade e muitos provérbios são a beleza e a filosofia que uma carta deve 

conter (porque são casos cediços e públicos). Já as máximas e exortações 

quebram a familiaridade na comunicação, traem a coloquialidade (como 

expressão decorosa) e conferem à carta a forma de um sermão ou “discurso 

judicial, com palavras soantes mais a teses” (BASSELAAR, 1981, p. 88).  

Assim, depois de considerar alguns tratadistas indispensáveis à 

compreensão da arte epistolar do Padre Antônio Vieira, considera-se, 

enfaticamente, alguns trechos seletos da sua primeira Carta e da sua Carta-

Circular, tida como a última da pena do jesuíta, na Societas Jesu, sínteses 

diversas de toda a doutrina da Carta Principal de Santo Inácio de Loyola e da 

sabedoria retórico-oratória que o bragantino pinçou sob a pseudomorfose.  

Suas cartas, de modo geral, são compostas, segundo o uso comum e a 

etiqueta mais evidente: um misto retórico-oratório, cujos maiores coloridos e 

graciosidades estão jacentes na informação, na persuasão e na clareza 

redacional. Dessa forma, desfecha-se a aplicação dos preceitos missivísticos, 

ao encetar a Carta-Ânua (relatório) dos verdes anos, pelo futuro Padre Vieira. 

 A carta que segue foi redigida, pelo jesuíta ao superior da Companhia 

de Jesus, em trinta de setembro de 1626, contando esse apenas dezessete 

anos, a qual é considerada por sua originalidade, como a síntese teórico-

prática da arte oratória e da estratégia de pseudomorfose do bragantino.  

 

Pax Christi. Ainda que a guerra algumas vezes não impede [sic] a pena com que se 

exprimem os sucessos dela, contudo, é ela outras vezes tal (como esta em que nos 

achamos), que tudo perturba e não dá lugar a escrituras; pelo menos as que são 

longas, e requerem tempo e algum descanso. Por esta razão, até agora se não 
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escreveu nem mandou ânua a Vossa Paternidade, desde o ano de 1624 para cá; e 

também porque não vieram relações dos outros colégios e casas (…). Pelo que sou 

forçado a dar [escrever] a Vossa Paternidade conta nesta [carta] do que sucedeu nos 

dois anos 1624 e 1625, e ainda não de tudo; porque em todas as partes do Brasil 

houve tais sobressaltos que impediram o notar e não deram lugar a escrever (…). Peço 

a santa bênção e santos sacrifícios de Vossa Paternidade. Bahia, 30 de setembro de 

1624. Por comissão do padre Vice-Provincial: Filho indigníssimo em Cristo de Vossa 

Paternidade. ANTÔNIO VIEIRA (2003, p. 77 e 117). 

 

Como se vê, as regras do pacto-epistolar eram claras, mas a ânsia de 

liberdade e os primeiros sinais da Estética de Resistência, típicos do contexto 

seiscentista e vieirianos prevaleceram na missiva. A partir de Ânua (1626) – 

constatam-se sua Arte engajada, sua fé humanística e sua atuação político-

religiosa antibarroca em cada missiva, como um crescendo rumo à utopia.  

Em Ânua, o noviço Antônio Vieira ainda submisso aos lentes da 

Companhia, fazia sua primeira representação no teatro do mundo, para usar 

uma expressão tipicamente sua. Contudo, embora de mãos atadas aos 

censores, essa carta ajuda a compreender o progresso e a postura outsider do 

jovem exilado, escritor de intervalo, infenso ao insider retórico-oratório barroco.  

Nem sempre ele podia seguir as diretrizes da Carta Principal, não 

obstante sua vontade fosse essa. Muitas vezes, suas cartas de cunho familiar 

se mesclavam ao negocial, o que Santo Inácio reprovaria.  Sua meta era a 

edificação político-religiosa de um reino terrestre de paz e justiça, conforme 

Pécora (2002, p. 13-14).  

Assim, afirma-se que seus escritos são de libertação e se constituíram 

em um portal de Resistência em favor dos homens de nação (os judeus), por 

exemplo, e de cada homem, bastando constatar a “Proposta feita a El-Rei D. 

João IV em que se lhe representa o miserável estado do reino e a necessidade 

que tinha de admitir os judeus mercadores” (PÉCORA, 2002, p. 259). 

 Sem dúvida, depois da Ânua, o mais influente documento de Padre 

Vieira é sua escritura denominada de Papel Forte (ibidem, p. 309-368), que o 

consagrou na Estética Resistente. Nela, o jesuíta declara oficialmente ao 

monarca lusitano sua mundividência humanística. Portanto, um homem capaz 

de fazer da vida e das obras um manifesto vivo pela paz.  Ora, desde a 

primeira carta oficial, ele tenta demonstrar sua retórica persuasiva, e de 
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repente se percebe que as cartas vieirianas dialogam com o mundo: agem em 

uníssono com as maiores missivas humanistas de seu tempo, como, por 

exemplo, as Cartas Filosóficas voltaireanas (VOLTAIRE, 2007, p. 7-12).   

Ao que se percebe, o tratamento-estilístico do jesuíta é clássico-

resistente, em se tratando de destinatários e aspectos formais e persuasivos, 

sobretudo, nas cartas oficiais ou de cunho negocial às instituições e à realeza 

mundial (BETTIOL, 2008, p. 91). Ele não se restringia a prescrições apertadas, 

mas à virtude da liberdade e resistência clara, que desponta já em sua primeira 

carta, quando acusa que só a escrevia sob a obediência ao provincial.  

O privilégio principal de redigir Ânua foi mais que um cargo de confiança: 

relatar aos superiores os sucessos e insucessos da invasão da Bahia pelos 

holandeses, liderados por Jacob Willekens, em 1624, com radical retomada de 

Salvador pelo bispo Dom Marcos Teixeira, peloo fidalgo Francisco Nunes 

Marinho da Eça, além de índios flecheiros, negros e habitantes, em 1625 

(HANSEN, 2003). É cediço que Ânua (1626) projetou o jesuíta na Arte da 

epistolografia, a qual é tão famosa que existe até hoje em duas versões: latim e 

português, ambas assinadas pelo bragantino; uma de vinte e um de novembro 

de 1626; outra de primeiro de dezembro de 1626. A versão em latim é mais 

breve e enxuta, enquanto a versão portuguesa é mais copiosa de detalhes, ao 

sabor da autoridade e do mérito resistente (HANSEN, 2003, p. 22). 

A retórica persuasiva, aqui, configura-se, entre outras formas, sob a 

invocação constante ao Providencialismo, tímido prenúncio da ideologia do 

Quinto Império Português, Esperança do Mundo a haver. Sua resistência aos 

antivalores barrocos ainda é sutil e se inscreve no argumento, recorrente na 

carta, de que a causa sobrenatural da guerra contra a cidade da Bahia pelos 

holandeses seria devida ao pecado do povo, e pondera haver sido esse mais 

grave que o efeito bélico dos invasores. É a visada de um jovem resistente de 

olho de lince.  

Em virtude de sua obediência plena à Companhia, o jesuíta só diria mais 

à frente o que não ousou dizer nos verdes anos. Para demonstrar sua 

liberdade escritural, apenas emite o bordão: começo a viver com privilégios de 

morto. Essa é a alma nutridora de sua oratória epistolar: semear um mundo 

novo em toda a Terra. As inferências que se depreendem de seu perfil político-

histórico sumarizam sua índole libertadora e sua escrita de cunho plural.  
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Sua longa experiência no cárcere lusitano ajudou-o a amadurecer sua 

retórica nascente, bem como a abrir no seu íntimo densos sulcos, donde 

jorraram de sua alma amplas escrituras persuasórias. Sua visão 

Providencialista se tornou, depois da experiência do cárcere, o crivo de 

autoavaliação do novo Padre Antônio Vieira, não somente quanto aos fatores 

negativos, mas também quanto aos positivos (HANSEN, 2003, p. 86).  

Sob a pseudomorfose da Ânua, proclama que os empecilhos à 

conversão do Novo Homem devem-se ao escândalo causado pelos lusitanos 

de ruim consciência, que maltratavam os indígenas, que por sua vez se 

tornavam infensos à migração para as Missões Jesuíticas ou reduções de 

povoados brancos. Essa sua retórica pró-humanidade percorrerá a maioria dos 

escritos, no intuído de debelar o mal da escravidão contra o povo Brasilis. 

Acredita-se que esse repensar é pertinente, visto que no seu tempo 

“amar a Deus era sinônimo de obedecer à Igreja”. Essa reviravolta atraiu a 

atenção para a escrita de um noviço de dezessete anos e fraca compleição, de 

uma Ordem severa e fiel ao Papa, escrita esta que atualiza a profecia: “se 

calarem a voz dos profetas, as pedras falarão” (MARQUES, 2007, p. 118). 

Enfim, contempla-se, agora, sua Carta Circular à nobreza lusitana, a três 

anos da morte (na qual solicita aos correspondentes do Reino que não mais lhe 

escrevam). Ela simboliza sua última carta escrita no Brasil, quando já não 

dispunha de voz ativa nem passiva, tendo perdido quase completamente os 

sentidos da visão e audição. Logo, no ocaso dos seus dias, ditou essa carta 

(abaixo) como sua despedida - síntese de sua retórica e resistência: um até 

breve, que a História lacrou com o selo de último suspiro ou adeus-imortal: 

 

[Carta-Circular à nobreza de Portugal, 31 de julho de 1694]. É cousa [sic] tão natural o 

responder, que até os penhascos duros respondem, e para as vozes têm ecos. Pelo 

contrário, é tão grande violência não responder, que aos que nasceram mudos fez a 

natureza também surdos, porque se ouvissem, e não pudessem responder, 

rebentariam de dor (…). Para se conhecer os amigos, deviam os homens morrer 

primeiro, e daí a algum tempo (…) ressuscitar. E porque eu em não [poder] escrever fui 

mudo, como morto (…) com o espaço de um ano e meio. O que posso dizer (…) é que 

ainda vivo, crendo com fé muito firme (…). Não posso calar (…). No (…) dia 6 de 

fevereiro, (…) entrei nos 87 anos (…). A tantas obrigações quantas devo à Pátria na 

sua (…) nobreza (…), de novo peço a todos (…), a pena de não poder responder às 
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cartas se me comute na graça de as não receber [de vós] daqui por diante, assim como 

é graça e piedade da natureza não ouvir quem não pode falar (2003, p. 645). 

 

 Quanto às semelhanças dessa carta de antevéspera do ocaso epistolar 

com o corpus de sua escritura, frisam-se, especificamente, o estilo-epistolar, a 

estrutura, o tom e a própria retórica informativo-funcional, como o objetivo 

pedagógico, perpassados por uma crítica sutilíssima, por meio da metáfora do 

penhasco interlocutor, o que deve haver conduzido a nobreza ao feedback de 

suas ações. Considerando (abaixo) que o gênero-epistolar distingue a carta 

comum da estrita epístola por razões estéticas, nesse caso, a carta-circular 

assim como a encíclica são, exclusivamente, uma epístola, à luz da cartografia. 

 

c) A SUTILEZA DAS EPÍSTOLAS 

 

O gênero-epistolar compreende a distinção entre carta (conteúdo e 

destinatário individuais) e a epístola (conteúdo e destinatário universais) entre 

as várias tipologias de correspondências.  A correspondência de Padre Antônio 

Vieira sobredita não dispõe de um destinatário individual nem de conteúdo 

particular, senão de um assunto geral e um grupo de destinatários, “distinto do 

que acontece na relação de uma missiva comum” (HANSEN, 2003, p. 45-55). 

O objetivo também foi muito geral: suplicar aos cortesãos lusitanos a 

inusitada indulgência a que não mais lhe enviassem cartas, por motivo 

superior. Ora, apesar dessas idiossincrasias, a Carta-Circular é, a priori, uma 

epístola. Mas ainda se podem destacar atributos outros do gênero-epistolar. 

Mesmo a Carta-Ânua (consoante analisada), com sua extensão de verdadeiro 

tratado epistolar ou tese cartográfica, conteudisticamente falando, é uma carta-

comum, embora tendo a compreensão de um relatório bienal. Donde se conclui 

que o status de epístola não está na extensão nem na definição arbitrária.  

 Muitos epistológrafos, assim como Padre Vieira e o filósofo (seu 

contemporâneo) François Marie Arouet Voltaire (VOLTAIRE, 2007), 

escreveram verdadeiras epístolas. Aquele de cunho mais político-teológico; 

esse, porém, de forma mais filosófica, mas com fitos comuns: discutir questões 

humanísticas e a comunicação ora na Corte, ora na Igreja.  Portanto, o fator 

distintivo entre carta-comum e epístola está mais na generalização do 



98 

 

interlocutor (coletivo), que propriamente na temática em si. Os atributos 

universais assinalam a epístola, os particulares a carta. Mas esta 

categorização, embora seja bastante racional, no entanto, não é recente (TIN, 

2005, p. 58). Nos idos da escrituração do Novo Testamento bíblico (55 d.C.), já 

se conheciam as peculiaridades cartográficas da Epístola (epístolas paulinas). 

 Por isso, os exegetas e hermeneutas das Sagradas Escrituras 

classificaram algumas missivas bíblicas de São Paulo Apóstolo e São João 

Evangelista como meras cartas (quando enviadas a um destinatário 

pessoal/individual e conteúdo confidencial); e epístolas (quando o destinatário 

era coletivo/comunitário – o mundo ou parte dele – e seu conteúdo universal).  

Nesse prisma, percebe-se logo que a absoluta maioria das 

correspondências de Padre Vieira são apenas cartas-comuns, embora uma 

delas tenha sido julgada na condição de epístola pela Inquisição Lusitana, a fim 

de incriminá-lo. Nos primórdios da epistolografia, as tipologias das cartas eram 

muito mais amplas e diversificadas que nos tempos hodiernos do e-mail. 

Essa pretende ser a síntese do subtema do gênero-epistolar como reza 

a crítica: com a distinção [cartas/epístolas], Deissiman propôs que os escritos 

paulinos [cartas paulinas], com exceção da Epístola aos Hebreus, assim como 

a Segunda e Terceira [epístolas] de João, são „verdadeiramente‟ cartas 

(HANSEN, 2003, p. 19). Paradoxalmente, as distinções carta/epístola são 

muito atuais na comunicação eclesiástica. Existem, por exemplo, cartas ditas 

de Exortação Apostólica, Moto Próprio, Conciliares, Sinodais, Dogmáticas e 

mais, popularmente, Carta Encíclica, versão moderna das clássicas epístolas, 

nominal e realmente. Sua função é próxima à carta-circular (de Padre Vieira).  

A Encíclica pretende circular o mundo, donde enciclicar é andar em 

círculo, percorrer o Universo. Seu conteúdo e destinatário são gerais e abertos 

a todos os viventes.  Sua pedagogia é refletir, com todos os homens e 

mulheres, tópicas que marcam o momento filosófico-espiritual. É partilhar 

questionamentos. Muitos culturalistas ignoram sua existência e pedagogia 

ecumênicas, posto que ela esteja presente em edições do mundo inteiro. Essas 

são as principais semelhanças e dessemelhanças entre carta/epístola. 

 Assim, ilustra-se a presença das Cartas Encíclicas no mundo – como 

continuação das epístolas paulinas - mediante a citação da Carta Encíclica 

Centesimus Annus (Papa João Paulo II, 1991). Nessa carta, ele faz uma 
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releitura dos cem anos de atuação de uma Encíclica outra, a primeira 

plenamente social, do Magistério da Igreja (Rerum Novarum, sobre as coisas 

novas, de Leão XIII, 1891). 

A Rerum Novarum foi um marco histórico na História da Igreja, com 

grande aceitação desde sua publicação. Aos quarenta anos de sua edição, ela 

foi ratificada com uma nova encíclica (Quadragésimo ano, de Pio XI, 1931). 

Ambas ajudaram a Igreja a debater com o mundo conteúdos sociais. Foi um 

Novo momento da Igreja Católica, com avanços nas questões emergentes do 

homem moderno, um claro sinal de sua Estética de Resistência, tratando de 

questões universais e típicas do social, com uma linguagem acessível e atual 

em favor do mundo do trabalho e do proletariado, como se contempla abaixo: 

 

[Centesimus Annus] O CENTENÁRIO da promulgação Encíclica do meu predecessor 

Leão XIII (…), que inicia com as palavras Rerum Novarum [AS COISAS NOVAS] 

assinala uma data de importância relevante na história da Igreja (…). Podemos assim 

dizer que o seu trajeto histórico foi ritmado por outros escritos, que simultaneamente a 

reevocaram e atualizaram. Ao propor-me fazer o mesmo no seu centenário, solicitado 

por numerosos Bispos, instituições eclesiais, centros de estudos, empresários e 

trabalhadores, tanto a título individual como na qualidade de membros de diversas 

associações (…). A presente Encíclica participa nestas celebrações, para agradecer a 

Deus, do Qual „provém toda a boa dádiva e todo o dom perfeito‟ (Tiago 1,17), que quis 

servi-se (…) da Cátedra de Pedro, para operar na Igreja e no mundo imenso bem e 

difundir tanta luz (…), constituindo aquela que seria chamada „doutrina social‟, „ensino 

social‟, ou ainda „Magistério social‟ da Igreja (Centesimus Annus, 1991, p. 5-6).  

 

Como em todas as cartas papais, a primeira palavra de introdução das 

cartas, em vernáculo, vem sempre em letras MAIÚSCULAS e corresponde à 

tradução literal do título escrito em LATIM, na capa do documento. Mesmo 

sendo destinada a toda a humanidade, pode ser dedicada, hierarquicamente, 

aos membros da Igreja e aos homens de boa vontade (os demais viventes); 

seu conteúdo trata de temas universais de interesse de todos os povos.  

As Encíclicas Sociais são lidas no mundo inteiro por muitos intelectuais, 

juristas e outras autoridades que compartilham dos mesmos anseios ou 

querem conhecer as ações Católicas, que não somente aspiram à implantação 

de um Mundo Novo terrestre, como são, essencialmente, Literatura de 

Resistência Fiel. A mensagem das Encíclicas é supra-religiosa como segue.  
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Enfim, embora traga algum teor dogmático, no sentido humanístico, não se 

trata de uma carta dogmática (dirigida apenas aos católicos). Desde a sua 

introdução, o papa enfatiza que seu conteúdo compele o mundo inteiro à 

reflexão. Os juízos encíclicos não têm pretensão definitiva nem são exclusivos 

aos cristãos, mas tocam a todos os homens de boa vontade, de ontem e hoje:  

 

À validade de tal ensinamento se referem já duas Encíclicas que publiquei (…): 

Laborem exercens [sobre o valor do trabalho] acerca do trabalho humano, e a 

Solicitude rei socialis [cuidado com os bens sociais] sobre os atuais problemas de 

desenvolvimento dos homens e dos povos. Desejo agora propor um „releitura‟ da 

Encíclica leonina [Rerum Novarum], convidando a „olhar para trás‟, ao próprio texto, 

para descobrir de novo a riqueza dos princípios fundamentais, nela formulados, sobre a 

solução da questão operária. Mas convido também a „olhar ao redor‟, às „coisas novas‟, 

que nos circundam e em que nos encontramos como que imersos, frequentemente 

muito diversos das „coisas novas‟ que caracterizaram o último decênio do século 

passado. Enfim, convido a „olhar ao futuro‟, quando já se entrevê o terceiro Milênio de 

era cristã, carregado de incógnitas, mas também de promessas (ibidem, p. 7).  

 

Assim como qualquer obra, a carta é uma vida considerada escritura. 

Toda vida tem epígrafe, título, editor, preâmbulo, prefácio, texto, notas etc. 

Quer dizer: ou os têm, ou pode tê-los (Novalis apud Robert, 2007, p. 11). 

Embora seu texto pareça distante, seu tom reflexivo sugere esperança e torna 

seu passado parente do presente, como um romance que investiga o cotidiano 

e ajuda o homem a conhecer a si mesmo, não importando se está iniciado na 

problemática, se é adolescente ou resiste no limiar da esperança senescente. 

Tendo considerado o espírito da epístola sob a nova roupagem das 

Cartas Encíclicas modernas, retoma-se a exemplificação das cartas de Padre 

Antônio Vieira com um novo olhar, agora, sobre sua última missiva em curso. 

Controvertidamente, cartas outras, ditadas aos seus noventa anos de vida, são 

atribuídas, fielmente, a ele. Mas, sem desconfiar da graça, são discutíveis.  

Contudo, se essas cartas fossem de sua pena, seriam um fato notável. 

Mas na situação em que terminou seus dias, moribundo, com perda absoluta 

dos sentidos, todo fraturado, alquebrado, dependendo de tudo e de todos, a 

agonizar no leito final, é quase impossível que tenha redigido a carta dos 

noventa anos (que vem adiante). Obras duvidosas são cognominadas de 

pseudo-epigrafes (só a ideia é do autor, não o punho, a arte). Por isso mesmo, 
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é pertinente essa reflexão e sua citação. Ou talvez esteja aí o maior 

testemunho de quem se devotou à virtude da Divina Providência e, ao fim, foi 

assistido de modo sobrenatural, sem outra razão para tanto vigor na 

antevéspera da despedida ou no crepúsculo do adeus-final. Certo é que a 

graça pressupõe a natureza e ninguém dá o que não tem. 

 

 Meu Senhor. – Esta carta (…) recebi com a costumada alegria e alvoroço, mas com 

igual mortificação, por não poder ler nem ouvir o que nela se contém (…). No (…) 

sofrimento (…) de 90 anos em espaço de oito dias me tirou totalmente a vista, de sorte 

que nenhuma letra, por grande que seja (…) posso ver (…); o uso do ouvir, o perdi 

também, de modo que apenas posso entender o que outros me leem (…). Das cousas 

[sic] públicas (…) mais que ser o Brasil hoje um retrato e espelho de Portugal, em tudo 

(…) dos aparatos de guerra sem gente nem dinheiro, das searas dos vícios sem 

emenda, do infinito luxo sem cabedal, e de todas as outras contradições do juízo 

humano (…). De cá [do Brasil] escrevem-se mentiras e de lá [de Portugal] responde-se 

com lisonjas, e neste voluntário engano está fundada toda a nossa conservação. (…) 

Nestes poucos dias (…) de vida (…) em minhas orações peço a Sua Divina Majestade. 

Bahia, 10 de julho de 1697 [ano de falecimento] (2003, p. 608-609).  

 

Por isso, contemplando a carta supracitada, é legível e crível que sua 

retórica epistolar fez discípulos. Muitos, porém, aproveitaram-se da importância 

do mestre e seguiram a retórica sofística ao tentar passar por ele nessa e em 

outras cartas póstumas. Isso demonstra que seus propósitos continuaram 

firmes. Quem escreveu em nome de Padre Vieira conhecia bem sua retórica de 

insistência-resistência e tentou ser a extensão de sua voz, que havia muito já 

não se fazia ouvir, mas era visada.     

Não era impossível concorrer às cartas pseudoepígrafas do jesuíta 

póstumo, uma vez que muitos não somente tinham as cópias de suas missivas, 

mas também o ideário de harmonia e graciosidade de suas cartas, o qual havia 

se tornado caso cediço entre os correspondentes luso-brasileiros, um 

trampolim invejável para muitos sofistas pró e contra a sua retórica universal.   

   

2.3. RETÓRICA DA EPISTOLOGRAFIA DE VIEIRA  

 

Cada autor é sua obra. As cartas de Padre Vieira e de alguns retóricos 

do século XVII, como François Marie Arouet Voltaire, têm em comum o notável 
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vínculo com a Oratória Resistente (conforme visado acima). Assim sua poética-

epistolar, por exemplo, é um novo portal à imersão na literatura de resistência 

pela paz e justiça da humanidade, como as cartas de Sêneca (SÊNECA, 1992).  

Certamente, cada escritor é filho do seu tempo ou vive à frente dele. 

Padre Vieira, além de filósofo, teólogo e autor de várias obras, teve uma vida 

toda engajada. Portanto, cada um ergue sua fortuna crítica e ilumina o tempo 

segundo suas conveniências mudividentes. Padre Vieira conduz sua oratória 

sob o viés do político-teológico com notáveis críticas aos antivalores da 

realeza, dos homens de igreja e em favor dos israelitas, como também mais 

tarde fez em Cartas Filosóficas, François Marie Arouet Voltaire (2007). 

Em linhas gerais, pode-se sintetizar que a retórica das cartas de Padre 

Antônio Vieira é de caráter informativo-funcional – a qual será tratada, 

especificamente, adiante (como também sua retórica comum aos grandes 

epistológrafos de resistência de seu tempo). Esta retórica, com visada 

pedagógica, constitui-se sob três aspectos notáveis em sua cartografia: a 

sociedade, a retórica e a escola, entendida na forma piramidal, conforme o 

fragmento seguinte: 

 

Na moléstia das calmas e no aperto dos agasalhos não falo (…). Por dia de Nossa 

Senhora da Conceição [8 de dezembro] se tornou a confessar a gente da caravela (…). 

A todos acudíamos com tudo aquilo que trazíamos de regalo, sendo sempre as 

porções dos doentes as primeiras que se repartiam em nossa mesa. Deu-nos (…) para 

que nos servisse no mar um índio que tinha vindo do Brasil (…), ao qual servimos mais 

do que ele a nós, porque adoeceu duas vezes (…), que esteve à morte (…). Também 

me pediram quisesse pregar outro dia (…) e aceitei. Pela manhã desembarcamos 

todos a dizer missa (…) e preguei o batismo de penitência. Obrigaram-nos os ouvintes 

a que não tornássemos para o mar (…) a que nos acompanhavam (…) com grande 

mágoa nossa os nossos antigos estudantes [de uma casa jesuíta em Cabo Verde, 

fechada por desavença, em 1642] e com eles seus pais e toda a cidade (…). Deus 

moveu os corações de todos (…). De dia e de noite não fizemos outra cousa [sic] que 

ouvir confissões (…) pelas igrejas, já nas casas [e] (…) na cadeia (…) com grande 

edificação e demonstração dos efeitos da divina graça (…). Fizemos muito [resistimos] 

em não nos deixar vencer [aos apelos] de ficar ali [em Cabo Verde] (…). Pertencemos 

à Província do Brasil, e não a de Portugal, a quem pertence Cabo Verde (grifo nosso) 

(…). Se a alegria de entrar no Céu tem na terra comparação, foi esta (…). Queira Sua 

Divina Majestade que seja para todos fazermos o [bem] a que viemos e o servirmos 

como para tudo nos merece (2003, p. 128-133).  
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Lato-sensu, tem-se nesse fragmento missivístico toda a visada de sua 

retórica epistolar informativo-funcional, com fito pedagógico para toda a 

humanidade. Primeiro, na peregrinação a Cabo Verde, cercada de náufragos 

perigos, está presente a própria retórica, que almeja salvar a família humana. 

Segundo, nos gestos de confissões em diversos âmbitos da sociedade (igreja, 

prisões e residências), a retórica da sociedade, sob o desejo de resgatar a vida 

social do mal moral, entendido pelo jesuíta como a raiz das calamidades. 

De modo inusitado, mas edificante, surge o terceiro aspecto da retórica – 

a escola: - no autóctone, a quem Vieira se faz de cozinheiro, enfermeiro, pai e 

mãe (humano-afetivo) durante toda a viagem; nos doentes, com os quais divide 

os próprios regalos e, de per si, no humilde silêncio e indulgência frente à 

rebelião de egressos estudantes de escolas jesuítas caboverdianas. 

 Enfim, no próprio lema dos jesuítas está a síntese da tríplice retórica 

informativo-funcional-pedagógica: Ad major Dei gloriam – tudo para a maior 

glória de Deus. Nesse slogan, se esconde cada palavra de Padre Vieira, 

simbolicamente a fonte e o ápice tridimensional do retórico-oratório, que, sob a 

estratégia da pseudomorfose, não aparece na camada superficial dos escritos, 

mas na estética especifica de resistência, conforme aventado acima. 

 O corpus epistolar que, em principio, mais parecia um folhetim, assume 

sua função original de gazeta diária, constitui-se em Romance-Epistolar sob a 

oratória-triangular: sociedade-retórica-escola, consoante os afetos confidentes. 

Com base nos modelos tratadistas, a retórica vieiriana, pelas razões vistas e 

seguintes, é uma escritura autêntica, “mesmo se utilizando das tipologias 

comuns e consagradas pelo gênero epistolar” (BETTIOL, 2008, p. 90).   

Dessa forma, ele traça seu diálogo engenhoso com todos os homens de 

boa vontade, dos quais alguns já o tinham na conta de grande escritor-orador, 

dado o empenho ecumênico seiscentista em favor dos homens de nação. Por 

isso, tece uma reflexão sutil ao comportamento ético-moral, leis e sacramentos 

da Igreja do seu tempo. No interior dessa carta, vê-se o perfeito enlace da sua 

Estética de Resistência com a narração retórico-oratória. 

Assim, ele trata, copiosamente, sobre aquilo que há de mais humano e 

simboliza no centro dos tempos: o ter, o poder e o prazer. Por fim, volta sua 

reflexão sobre si mesmo. Ao perceber sua missão social, prefere o Brasil 

Colônia à Metrópole Lusitana. Nesse caso, a carta é feedback retórico,  como 
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se vê nas palavras finais: Queira Sua Divina Majestade que seja para todos 

fazermos o [bem] a que viemos e o servirmos como para tudo nos merece. 

Sua retórica informativo-funcional revela não apenas vocação 

escriturística (em um mundo de enormes dificuldades editoriais), mas também 

zelo autoral redobrado e humanístico, acima da dobrez de recompensa visível, 

tanto quanto à arte dos grandes tratadistas medievais e renascentistas 

(Anônimo de Bolonha, Erasmo de Rotterdam e Justo Lípsio), buscando a razão 

de cem por um com o olhar fixo no devir.  

Assim, a análise das epístolas de Padre Vieira acaba sendo, de certa 

forma, a reconstrução de seus diversos rostos e perfis em virtude das várias 

retóricas e destinatários. Pode-se dizer, então, que em suas cartas há 

inúmeras representações pessoais do tempo e dos interlocutores antibarrocos, 

que revelam “um viés típico de autores apologéticos, retóricos e resistentes do 

seu tempo” (GODOY, 2005, p. 32).  

A maior particularidade entre as visadas de Padre Vieira e demais 

tratadistas da cartografia é que ele dispõe de um duplo olhar teólogo-filosófico 

e inconformista, enquanto os outros, apenas filosófico-iluminista. Padre Vieira, 

fiel ao seu fado até o limite e dado à visada do corpus doutrinário dentro da 

Igreja Católica, tornou-se paradigma aos pósteros. 

Diversamente de outros epistológrafos, como François M. A. Voltaire, 

que terminou como gnóstico-deísta, o jesuíta foi tributário dos grandes 

mentores e tratadistas, mas se manteve fiel à Máxima Cartografia – a Sagrada 

Escritura -, seja para afirmar a própria retórica, seja para refutar a dos demais. 

Por isso, considera-se, pedagogicamente, a epistolografia seiscentista como 

precursora do Século das Luzes (Iluminismo).  

 Embora se tenha consciência de que tudo isso são recortes, e que suas 

epistolas contêm um rio muito mais caudaloso de significado, ainda assim é 

motivador contemplar alguns pirilampos desse universo, com a consciência de 

que “nenhuma tese é plena contribuição própria nem alheia”, conforme 

Perrone-Moisés (2007, p. 34), mas todo texto é um mosaico de inter-relações 

dialógicas, que enriquece o próprio ser do antes e do depois, virtualmente.  

Certo é que a comunicação organizacional e a retórica sempre andaram 

unidas ontem e hoje, notavelmente nas cartas de Padre Vieira, que lutava pela 

restauração da vida em sua pátria e resistia contra sua geografia. Então, ao 



105 

 

final dessa ensaística, espera-se compreender melhor Minhas Memórias 

vieirianas ou ecoar o sonido geral de quem cartografou a própria vida em perfis 

múltiplos: “Bem vejo que os riscos do mar são grandes, mas alguma cousa [sic] 

hão-de deixar a Deus os que dedicaram tudo a ele” (VIEIRA, 2003, p. 120).  

 

2.4.  ORATÓRIA EPISTOLAR, EXERCÍCIO VIVO DE CIVILIDADE 

 

 A retórica epistolar de Padre Antônio Vieira continua a ser um exercício 

de civilidade (parafraseando Monteiro Lobato), uma vez que suas cartas 

projetam luzes sobre a História e auxiliam de certa forma a própria Literatura 

mundial. Cientificamente falando, ele venceu o tempo em que escrever era 

sinonímia de culturalismo letrado. Redigir cartas com frequência era um 

fenômeno extremamente atual e igualmente civilizante no âmbito sociocultural 

(TIN, 2005, p. 51). 

A carta, além de instrumento oficial, representava a grandeza da própria 

pessoa, como já foi visto. Tornava o remetente presente e atuante na vida 

social (festividades, negócios e lutos), além de exercer a função de Gazeta, 

romance-epistolar-pedagógico e, particularmente, de crônica familiar.  

Especificamente, as missivas vieirianas também atuavam “como intervenção 

crítica, apologias, e escritura de candentes ironias” (LEITE, 2006, p. 44).  

Assim, o epistológrafo bragantino, preso às influências de engajamento 

seiscentistas, tratou em suas cartas de questões filosófico-teológicas, político-

religiosas, humanamente necessárias, sobre fatos urgentes ou pontuais, que, 

de certa forma, serviram de jurisprudência a seu universo, sobretudo, quanto 

aos aspectos da questão ecumênica.  

 Nessa linha, em tempos modernos, destacam-se as cartas de Monteiro 

Lobato, por exemplo, como uma bandeira de engajamento nas campanhas de 

1930 pelo ferro e pelo petróleo brasileiros. Hoje, há quem ignore sua Literatura 

Resistente e lhe seja indiferente. Certo é que os defensores de oligarquias e a 

acomodada burguesia atual sempre o terão na conta de indesejável, como 

fizeram ao jesuíta. Todavia, merece indulgência os reacionários êmulos de si 

mesmos, que nada fizeram de concreto pelo humanismo, além do próprio 

usufruto umbilical. A influência lobatiana, aliás, retorna com vigor nos Livros 

Didáticos nacionais, escavando questões engessadas que vão acordar o Berço 
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Esplêndido, em que o escritor é o criador da função moderna das missivas 

como exercício de civilidade. É como diz o jesuíta à luz da pseudomorfose: “Há 

muito tempo que me queixo de quem me ensinou a ler e escrever, e esta 

mesma terra, em tudo o mais tão bárbara” (VIEIRA, 2003, p. 585).   

Ora, a força das missivas vieirianas (enquanto exercício de civilidade), 

só não foi continuamente eficaz, em virtude da deflagração de campanhas 

paralelas difamatórias sobre o autor, as quais exerceram um papel funesto, 

obliterando o acesso científico às suas obras no decurso dos anos e, 

sobretudo, ofuscando seu mérito, que, pouco a pouco, foi suplantado sob 

pechas indeléveis como: Monopanto (monstro do paganismo romano) e 

feiticeiro-judeu, emulação desleal e anti-humanística (VEIRA, 2003, p. 242).  

Ainda hoje pairam dúvidas acerca de suas obras sobre a pesquisa de 

alguns autores. Donde se percebe o fato de que esse ranço histórico foi 

lançado com tintas tão intensas - em campanhas conscientes nas colônias e na 

realeza, tendo como carro-chefe generalizador a desculpa ético-estética -, que 

será difícil dissociá-lo do obscurantismo barroco, fidelidade medieval e teoria 

escolástica. Contudo, suas obras são atuais conforme Bettiol (2008, p. 93).  

Ninguém foi tão antibarroquista quanto o bragantino em seu tempo. 

Logo, tanto no plano da estética como da ética suas cartas são mananciais 

essenciais ao futuro, exuberantes de oratória viva e atualíssima. Para refutar, 

satisfatoriamente, o ledo pressuposto de certos culturalistas, só o próprio 

ultrajado poderia. É verossímil que diria aos êmulos modistas que ultrajam a si 

próprios, uma vez que desconhecem que certos termos históricos – como 

Medieval e Barroco – por exemplo, dizem mais do que, nominalmente, o 

próprio termo diz. Luz que a análise tendenciosa não vê, por isso não progride. 

Ser pré ou pós-iluminista, seiscentista ou pré-moderno são definições 

que, de per si, lançam flashes sobre o tempo (in) visível pré e pós (latente-

patente), resgatando o poder sui generis das obras literárias, quando a 

pesquisa é  imparcial e científica. Não aquelas teses que, embora canonizadas, 

mais são vulgaridades científicas que fontes válidas de pesquisa (BOSI, 2008). 

O verdadeiro estudo de Literatura não se fecha às estéticas pretéritas. A 

Arte retórico-literária não precisa de rótulo para convencer, pois como diz o 

poeta Fernando Pessoa navegar é preciso, viver não é preciso. Que é 

humanamente impossível sobreviver na Aldeia Global sem um novo olhar. Que, 
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enfim, deve-se abrir mão de pré-conceitos temerários por novos, considerando 

que o homem saiu da Idade da Pedra Lascada para a Pedra Polida, não foi por 

falta de pedra, mas por mudança de perspectiva.  

 

a) FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA RETÓRICA 

 

As cartas vieirianas dispõem de uma intenção supra-epistolar. Acredita-

se que foi intencionalmente delineado um objetivo pedagógico nas epístolas 

vieirianas que, em parte, já foi concebido no decurso desta pesquisa como 

missão epistolar. Contudo, esse olhar requer mais atenção, (MARQUES, 2007, 

p. 133). Dessa forma, afirma-se que havia um projeto pedagógico em sua 

retórica epistolar: ora enfatizando mais a doutrina escolástica, ora o 

engajamento humanístico de todo o reino. Essa dinâmica dualidade é o reflexo 

de suas próprias tensões barrocas internas, que viam à distância as luzes do 

Iluminismo a despontar no horizonte da razão, contrapondo-se ao império da 

Fé (teocentrismo) e a sua esperança na Providência. 

Assim, o que anteriormente se chamou de missão epistolar, era a 

síntese de seu projeto pedagógico em favor da emancipação do espírito dos 

contemporâneos à luz da pseudomorfose, reconhecida hoje. Essa pretensão foi 

uma das suas filosofias vitais na interlocução missivística, quiçá um sonho da 

adolescência empenhado até a própria senescência, frisado em suas cartas. 

Seu desejo de persuadir os destinatários impulsionou o jesuíta a 

escrever cartas bastante extensas, a ponto de ele mesmo, hiperbolicamente, 

as definir de resma (coletivo de quinhentas folhas de papel): “informando (…) e 

importunando a todos sobre este negócio (…) não com cartas, senão com 

resmas de papel escritas (…) e os milhares de almas que se estão perdendo 

por falta de quem lhes aplique o remédio” (VIEIRA, 2003, p. 199). Convém 

recordar que o jesuíta é o cartógrafo que, em virtude de uma carta de 

pêsames, foi levado ao Tribunal da Inquisição Portuguesa e lançado em exílio, 

mas nem assim cessou de escrever (MUHANA, 2008, p. 25). 

  Sua visão de mundo era clara, e seu conceito de justiça ecumênico, de 

modo a dizer: “fez-nos Deus mercê que (…) avaliássemos as pessoas pelo que 

fazem, e não pelo que nos fazem” (2003, p. 181). Padre Vieira é um missivista 

pedagógico, uma vez que em sua missão retórica, sobressaem 
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intencionalmente a função comunicativo-funcional e a pseudomorfose como 

centro nuclear a consolidar seu temário projeto ideológico-escriturístico.  

 

b) PACTO-FORMAL COMO PROTÓTIPO DE ÉPOCA 

 

Ao considerar a existência de uma função pedagógica na retórica-

epistolar do jesuíta, percebe-se sua fidelidade aos apelos do seu 

contemporâneo. Esse fenômeno deve-se ao caráter pedagógico, que tornou 

suas cartas (em certo momento da História da humanidade) destinatárias da 

formação da futura elite, além do seu caráter informativo convencional.  

Certo é que até o princípio do século XIX, as cartas tinham uma função 

conteudístico-pedagógica, conforme já frisado (FIGUEIREDO, 1865, p. 52), em 

que os autores redigiam suas cartas “além de correios” e visavam a descrever 

as qualidades que toda carta deveria ter. Para os retóricos romanos, por 

exemplo, a carta era uma mensagem fiel, que interpretava nosso ânimo aos 

ausentes, em que se lhes manifestava o que queremos que eles saibam de 

nossas coisas, ou das que a eles se lhes relevam, o que perdura até o 

presente (TIN, 2005, p. 50-55). Em síntese, uma carta é uma correspondência 

ponderada e experimental com um fim prático, conforme a carta de súplica 

vieiriana que segue: 

 

Pelo que, Rei e senhor, prostrados aos reais pés de V. M., e em nome de todas as almas 

que nestas vastíssimas terras [brasileiras] de V. M. estão continuamente descendo ao 

Inferno, por falta de quem as doutrine, pedem elas e pedimos os poucos religiosos que 

cá [no Brasil] estamos, pelo sangue de Cristo com que foram remidas, que se sirva V. M. 

de nos mandar companheiros, com que continuemos e aumentemos o começado; (…) 

para que ajuntando seu zelo e trabalho com o nosso (…), prometendo a V. M., em nome 

daquele Senhor que dá e conserva os reinos, que esta obra de tanta piedade e justiça 

(…) pode estabelecer Portugal (…) e todas as almas (…) farão no Céu a Deus a mesma 

oração (VIEIRA, 2003, p. 437).  

 

Contudo, as retóricas epistolares são diversas: há cartas em Retórica 

Clássica (greco-latina), própria da inventio e dos fóruns, sucedida no século 

XVI pela Retórica Literário-Cultural (típica da elocutio e forma régio-liberal), que 

por sua vez foi suplantada pela Retórica Comunicativo-funcional (peculiar à 
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dispositio e organizações novas). Ora a retórica de Padre Vieira pertence ao 

terceiro ciclo da oratória (Retórica Comunicativo-Funcional). Porém, mesmo no 

seu tempo, havia várias retóricas à espera do advento iluminista. Muitas 

dessas eram mistas; outras, porém, nitidamente sofísticas.  

Por fim, conforme foi ilustrado até aqui, segue (a título de curiosidade) um 

quando-sintético das principais tipologias cartográficas (demonstrativo, judicial 

e deliberativo), comuns nas cartas do jesuíta, que ajudará a contemplar o perfil 

das diversas análises e mapear de forma sintética a Arte-Epistolar de Padre 

Vieira, que em virtude da delimitação do espaço e objetivo não poderá ser 

citada exaustivamente neste trabalho.  

 

c) QUADRO SINÓTICO-EPISTOLAR 

 

  De Parabéns 

  De Oferecimento 

 1. DEMONSTRATIVO De Agradecimento 

  De Aviso 

  De Louvor 

  Discursivas 

  De Desculpa 

CARTAS DO GÊNERO: 2. JUDICIAL De Justificação 

  De Queixas 

  De Pêsames 

  De Recomendação 

 3. DELIBERATIVO De Boas Festas 

  De Consolação 

  De Exortação 

  De Conselho 

 

Esta síntese tipológico-epistolar da obra vieiriana é comum à fortuna 

crítica de outros epistológrafos luso-brasileiros, como, por exemplo, às 

Correspondência Consular de Eça de Queirós (1994). No caso da retórica 

comunicativo-funcional do jesuíta, as cartas estão relacionadas à sua atuação 
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junto à organização institucional – caso cediço em sua poética. Em virtude de 

sua retórica epistolar de resistência e utopia supranacional, Padre Vieira 

constitui-se, paradoxalmente, em um artífice da palavra (retórica) e na mais 

nítida expressão do poder eclesiástico e temporal de seu tempo, bem como um 

reformista dos costumes barroco-seiscentistas.  

Um homem do poder, engajado na defesa de sua causa mística (Quinto 

Império Lusitano), todavia sem deixar seu empenhado humanismo em favor da 

emancipação das minorias lusófonas (índios, negros, escravos e gentios). 

Nesse sentido, diz-se que Padre Vieira é o fruto acabado da cultura barroca. 

Sem dúvida, o jesuíta participa de sua época, em que todas as formas 

artísticas concorriam para o mesmo prisma, inclusive as manifestações 

religiosas. Contudo, diversamente das demais artes (pintura, escultura, teatro, 

poesia e literatura), sua escritura e sua retórica não se ordenam 

necessariamente à praxe singular de glorificação da Monarquia nem à própria 

Companhia de Jesus, consoante queriam seus membros, naturalmente.  

Por essa razão, não se pode reduzir os gestos e vozes vieirianos ao 

paradigma do barroco conservador. Ao contrário, seus numerosos escritos em 

defesa dos autóctones, negros e escravos, por exemplo, e seu ativismo 

combativo frente à Inquisição Portuguesa são vozes e gestos de uma 

pedagogia impar, dentro do contexto político de seu tempo. Assim, ouvem-se a 

voz e gesto de um verdadeiro reformador do status quo.  

Ora, se por um lado a força do barroco condicionou até certo tempo o 

ritmo de sua obra, por outro lado seu pensamento neo-escolástico ultrapassou 

essa barreira e semeou um novo devir, utopicamente realizável. Suas vozes e 

gestos junto aos governantes (na condição de confessor, conselheiro e 

embaixador) foram até certo ponto decisivos na orientação de um reino mais 

humano entre a Coroa e as colônias.  

Esse diferencial de vozes e gestos outros de Padre Vieira passa a ter 

um significado de extrema novidade, considerando-se, que no século XVII, 

quase todos os aparelhos de informação e formação cultural e ideológica 

passavam pelas ordens religiosas, particularmente pela Companhia de Jesus 

(em terras lusófonas), conforme Margarida Mendes Vieira (1987, p. 12-16).  Os 

gestos orais e escritos do Jesuíta evitaram o monopólio de um tempo que 

olhava mais para o alto, sem ver a si mesmo nem ao outro que estava ao lado. 
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CAPÍTULO III: O UTÓPICO E O OUTSIDER SEISCENTISTAS 

 

 

Utopia é toda proposta ideal de organização da sociedade em que, por 

meio de novas condições econômicas, políticas e sociais, se pretende 

(sic) alcançar um estado de satisfação geral. Nesse sentido a utopia é 

a contrapartida para o futuro do mito de uma idade áurea, que teria 

existido em passado remoto. Comum a essas duas projeções é a 

oposição teórica às instituições sociais vigentes (Maria Isabel G. 

Tomás, In “A Utopia”, 2009, p. 121). 

 

 

3.1. A UTOPIA NA ARTE DO JESUÍTA E DE THOMAS MORE  

 

A grande utopia de Padre Antônio Vieira está relacionada à criação da 

sua tese sobre o Quinto Império de Portugal esperança das nações. O teor 

dessa utopia foi cautelosamente diluído em suas cartas e sermões (mediante a 

estratégia da pseudomorfose escriturística). Seu discurso foi se constituindo 

pouco a pouco, em um crescendo ideal de cunho apologético, guiado por um 

desejo potencial de implantar em toda a Terra um império realmente novo e 

superior aos anteriores registrados pela História humana até aquele momento.  

Paradoxalmente, esse pressuposto império, defendido por Padre 

Antônio Vieira, pretendia ser universalmente cristão e terrestre, regido 

necessariamente por um monarca lusitano (católico), porém a base teórico-

hermenêutica de sua tese não se apoiava exclusivamente na Bíblia cristã, mas 

nas trovas de um ágrafo sapateiro judeu, de nome Bandarra, radicado em 

Portugal, que teria vivido há mais de um século antes dele, e era tido pelo 

jesuíta na qualidade (dogmática) de verdadeiro profeta, sendo seus escritos 

(trovas) equiparados à autoridade dos textos bíblicos, conforme se vê abaixo:  

 

Ordena-me V. S.ª que mande alguma maior clareza do que tantas vezes tenho repetido 

a V. S.ª da futura ressurreição do nosso bom e senhor D. João o quarto. A matéria é 

larga (…). Resumindo, pois (sic) tudo a um silogismo fundamental, digo assim: O 

Bandarra é verdadeiro profeta; o Bandarra profetizou que El-Rei D. João IV o quarto 

há-de obrar muitas coisas que ainda não obrou, nem pode obrar se não ressuscitar: 

logo El-Rei D. João o quarto há de ressuscitar (2003, p. 200).  
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Vê-se, conforme o fragmento acima, que a realização da utopia do 

Quinto Império Lusitano a haver dependia, sobretudo, da ressurreição 

extraordinária do falecido rei de Portugal (D. João IV), pressuposta como um 

vaticínio do Bandarra. Contudo, a tese vieiriana vinha de encontro aos textos 

das Sagradas Escrituras, que profetizam, ao contrário, a ressurreição apenas 

no Juízo Final e de forma universal (para todos os homens), inclusive para os 

réprobos (demônios): “E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão 

[ressuscitarão], uns para a vida eterna e outros para o opróbrio [humilhação 

eterna], para o horror eterno” (Daniel, 12, 2), de modo Que todos os olhos O 

verão, na ressurreição coletiva, nunca individual, consoante a tese do jesuíta. 

 Na verdade, o jesuíta, exímio estudioso da Bíblia, não só conhecia as 

profecias sobre a ressurreição final do livro do Profeta Daniel, mais ainda usou 

algumas das visões desse livro profético (como Daniel, 2), para fundamentar o 

advento do Quinto Império Lusitano, como sucessor dos anteriores. Além 

disso, convém enfatizar que, segundo a mesma Sagrada Escritura, ainda que a 

ressurreição psicossomática fosse para todos nesse mundo, a recompensa, 

porém, dos ressuscitados seria vivenciada no Reino Espiritual, não terrestre, 

como defendia, nesse caso, a utopia do jesuíta, revelada em uma carta de 

condolências à Corte Lusitana, de acordo com o texto que segue:  

  

No ano de 1654 veio o P. Vieira de suas missões no Maranhão a Portugal, na ocasião 

(…) buscar o remédio [auxílio financeiro] de ditas Missões: e como o Rei não se 

encontrasse na Corte, chamado por uma carta sua teve de ir a Salvaterra, onde o 

encontrou desenganado dos médicos. Assistia-o a Rainha, à qual consolou o Padre, 

dizendo-lhe que Sua Majestade não havia de morrer daquela enfermidade; porque lhe 

restavam ainda muitas coisas que fazer neste mundo; e que, caso morresse, havia de 

ressuscitar (grifo nosso), porque não as podia obrar senão vivo. Recobrou então a 

saúde o Rei; porém dali a três anos veio a morrer, estando o P. Vieira outra vez no 

Maranhão, para onde lhe escreveu o Confessor da Rainha, lhe quisesse enviar desde 

ali algum papel de consolação [carta de pêsames], e assim o fiz (sic), continuando o 

mesmo que havia dito da ressurreição do Rei (grifo nosso). Este papel era uma carta 

particular escrita ao Confessor, o padre André Fernandes da Companhia [de Jesus], 

Bispo eleito do Japão, com advertência de que não passasse de suas mãos mais que 

aos olhos da Rainha, a quem explicaria o que necessitasse de maior declaração. 

Fundava-se principalmente todo o discurso [tese-utopia] nos vaticínios de Bandarra, 

que com o nome de profecias eram naquele tempo recebidos e celebrados de todos, 
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sem proibição alguma, antes com grandes aplausos dos Doutores das Universidades, 

Religiosos (…), bispos e dos mesmos Senhores Inquisidores; aos quais foi delatado 

depois o dito papel e proibido Bandarra e seus comentos (2003, p. 273-274).  

 

 O fragmento citado acima é uma carta-resposta ao bispo do Japão, a 

que Padre Vieira foi solicitado a fazer sobre a promessa de ressurreição de D. 

João IV, que o jesuíta fez à rainha viúva, com base quase absoluta nas trovas 

vaticinadoras de Bandarra. A partir desse momento, a utopia do Quinto Império 

a haver veio à luz e se tornou a causa primordial da grande perseguição que foi 

levantada sorrateiramente pelos adversários contra a obra do jesuíta, no intuito 

de cavar contra ele a pena máxima: a excomunhão, que não foi alcançada, 

mas, ao contrário, no fim, o jesuíta foi indulgenciado pelo Papa Clemente IX.   

Mais do que um sonho, o real desejo de Padre Vieira de transformar a 

Terra em um verdadeiro império universal cristão, capaz de acolher todos os 

homens em seu corpo-místico e mudar substancialmente a geografia político-

social de seus contemporâneos em um estado de satisfação geral, foi sua 

incansável utopia, empreendida, sob duras penas, do princípio ao fim de sua 

escritura e pela qual penhorou a própria vida até o último suspiro. 

Considerando a utopia do Quinto Império a haver, percebe-se que não 

apenas se pressupõe a existência de quatro impérios precursores e reais da 

Antiguidade Clássica (assírio, persa, de Alexandre ou grego e romano), mas 

também, em virtude da problemática que a tese vieiriana causou nos países 

lusófonos, que sua utopia ajudou a amadurecer a razão humana e preparou os 

caminhos da liberdade, que despontaria com o advento do Século das Luzes 

(BOSI, 2008, p. 103). Assim, a inclinação nata do jesuíta à vidência do porvir, 

levou-o à dupla condição autoral de utopista e outsider seiscentista.  

Na sua outsideriana visada, o jesuíta empenhou-se tanto quanto pôde 

em buscar, acima de tudo, que o autoconhecimento persuadisse seus 

destinatários sobre aquilo de que ele estava convencido: estar privado dos 

direitos do homem é, primeiramente e antes de tudo, estar privado de um lugar 

no mundo que torne as opiniões significantes e as ações eficazes, na linha de 

Kristeva sobre a condição do outsider-estrangeiro (1994, p.160). Ora, na sua 

concepção utopista, tenta mostrar ao mundo que “a tradição colonialista, que 

acreditamos conhecer, caso não fosse vencida a tempo, ao menos pela força 
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potencial de uma Nova Utopia”, essa acabaria sendo seriamente danosa no 

futuro (PECÓRA, 2002, p. 13-18), para a humanidade, uma vez que o 

autoritarismo despótico, serviria como caução à criminalidade contra os gentios 

e impediria o alcance da liberdade sonhada pelos outsiders luso-brasileiros, 

que a viam como sua meta primeira e última.  

Nessa extensiva preocupação, o jesuíta encontra apoio e inspiração nas 

trovas do póstumo sapateiro de origem israelita (Annes Bandarra), conforme já 

frisado, contrárias às próprias profecias bíblicas. Assim, no momento favorável, 

fiado no absoluto sigilo da rainha da “Corte lusitana”, confidencia-lhe seu velho 

arcano – a tese-utopista do Quinto Império Lusitano (VIEIRA, 2003, p. 253-

254). A sarcástica ironia, do papa de A Utopia, Thomas More (1480-1535) (a 

ser visto adiante), ilustra o sentido contestatório inveterado, típico dos utopistas 

clássicos, bem como da utopia seiscentista de Padre Vieira.  

 

Naturalmente, todo homem pensa que a sua própria opinião é a mais acertada. O 

mesmo acontece na natureza com o corvo e o macaco, que consideram os seus filhos 

os seres mais belos da criação. „Ora, se em tal companhia, em que uns desdenham e 

desprezam as invenções dos outros homens e outros acham as suas as melhores, se 

entre tais homens alguém descrevesse o que tinha feito, ou que tinha visto fazer outros 

(sic) lugares, logo os ouvintes se mostravam surpresos e espantados. Pois temem 

perder a fama de sábios e passarem por imbecis, a menos que consigam encontrar 

argumentos que lhes permitam repreender e censurar os outros‟. Se o não conseguem, 

entrincheiram-se no lugar-comum: „Os nossos pais e antepassados já assim 

procederam, queira Deus que os possamos igualar em sabedoria‟. E sentem-se 

novamente, como se tivessem sagazmente encerrado a questão e com esta resposta 

fechado a boca aos outros. Fazendo-no (sic) como quem pensa que seria um perigo 

enorme se alguém se considerasse mais sagaz que os seus antepassados, em 

qualquer assunto. No entanto, deixam por executar os (…) mais justos decretos. 

Porém, se em algum caso for possível tomar providência mais justa que a dos ditos 

antepassados, apressar-se-ão a encontrar-lhe defeitos sem conta (MORE, 2009, p. 25).  

 

 Na verdade, desde Ânua (1626) até sua última missiva (1697), seu 

discurso foi sempre inflamado e fervilhante de críticas e ameaças a terceiros, 

atuação essa que o levou ao indigno exílio e à paixão-utopia político-religiosa. 

Contudo, de modo exemplar, Padre Vieira fez de seu conhecimento idiomático-

linguístico um meio de tolerância religiosa e moral – no fito de acolher no reino 
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lusitano, sobretudo os povos judeus. Assim, refletindo a citação moreana 

acima, parece que foi dessa forma que ele consolidou sua visada 

conhecidamente ecumênica em favor dos povos, inspiração da grande utopia. 

Assim, passou a refutar a condição de superioridade da metrópole portuguesa 

(em suas cartas e sermões) em relação aos povos nativos.  

Contudo, paradoxalmente, em sua tese-utopia, ainda deixou trespassar 

uma linha tênue do teocentrismo (talvez por influência dos seus contatos com 

os chamados cristãos-novos ou neófitos do judaísmo, em Portugal e no 

mundo), ao insistir, peremptoriamente, em incluir todos os credos e crenças 

com suas respectivas civilizações no seio do cristianismo (BETTIOL, 2008, p. 

95). Logo, o Quinto Império deveria ser cristão, na tese do jesuíta.  

Por outro lado, em sua tese-utopia, embora imerso na realidade 

institucional político-religiosa de seu tempo, nem por isso em momento algum 

se reduziu, absolutamente, a ela. Por isso, diz-se que sua persuasiva tese-

utopia, soube invulgarmente, postular um valor ético-político-religioso – vida, 

liberdade e felicidade (PÉCORA, 2002, p. 11), sem confundi-lo com a realidade 

histórica e seus interesses mesquinhos. Por isso, acredita-se que foi ele um 

autêntico Apóstolo da tolerância ecumênica, em plena efervescência da 

Reforma versus Contra-Reforma sob o escudo da arte barroca, a propor um 

futuro mundo novo, unido e feliz em torno de uma verdadeira religião.  

Assim, a tese-utopia do jesuíta pode ser vista na linha do 

cosmopolitismo precursor das Luzes, não no sentido de salvaguarda nacional, 

mas enquanto humanismo ecumênico. Marcada por seu afável humanismo, 

sua tese-utopia reúne indistintamente judeus, gentios, escravos e negros, 

colonizados e colonizador, isto tudo sem laivos de cinismo alto (mística da 

pseudopureza humana) nem baixo (exibição do ser humano alienado e 

degradado, podre, sem solução).  

Nesse sentido, diz-se que sua tese-utopia era (bem entendida) nacional, 

mas jamais nacionalista (no sentido rousseauniano). Na verdade, ele desejava 

promover a seu tempo um Estado bom não só para os outros (lusófonos), mas 

para todos os homens, na linha do fragmento que segue: “Se soubesse alguma 

coisa que fosse útil à minha pátria (…), à Europa e prejudicial ao gênero 

humano, eu a olharia como um crime”, conforme Rousseau, citado por Kristeva 

(1994, p. 137).  



116 

 

a) A RESISTÊNCIA HUMANA À IDEIA DE UTOPIA 

 “O intelecto comum” quase sempre concebe a palavra “Utopia” no 

sentido de um “sonho” irrealizável ou um “projeto” quimérico. Entretanto, a ideia 

de Utopia (a contar de A Utopia, de Thomas More, 1516) apresenta-se muito 

mais como uma contestação real e necessária, do que como uma noção vulgar 

de sonho inatingível. Por um lado, é comum acontecer este conflito para 

aqueles que concebem a vida quotidiana como um fim meramente imediatista 

ou necessariamente palpável; por outro lado, em razão da notória preocupação 

com o bem-individual e contingente, acima do bem-comum e historicamente 

necessário. Nesse caso, toda Utopia é vista como sonho quimérico, embora, ao 

contrário, literária e historicamente, revele ter um potencial libertador.  

 Com isso, não se nega que haja utopistas quiméricos, mas nem por isso 

se autoriza a generalizar a verdadeira índole do pensamento utópico. Muitos 

pensares filosóficos e a própria Filosofia são vistos como pura inutilidade por 

uma visada tipicamente materialista. Certo é que o ser humano, de modo geral, 

na procura da perfeição ou de um lugar melhor para habitar, recorre a soluções 

simplistas, no sentido de procurar ter sempre razão sobre tudo, o que não 

significa que suas razões ou teses sejam, de fato, cientificamente aceitáveis. 

Por vezes, são vazias e fúteis, consoante observa Thomas More: 

 

Ora aconteceu que certo dia, em que me encontrava à sua mesa [de John Morton, 

arcebispo de Cantuária – Inglaterra], aí também estivesse um certo homem de leis, 

conhecido pela sua perícia nesses assuntos. Pôs-se este homem, a propósito não sei 

de quê, a louvar diligentemente a justiça que então se aplicava aos ladrões [a pena de 

morte para os ladrões permaneceu como lei na Inglaterra até 1827], a quem 

enforcavam, aqui e ali, aos vinte de cada vez. No entanto, apesar de tão poucos 

escaparem ao castigo, era caso estranho e digno de nota, que mesmo assim, os 

ladrões prosperassem por toda a Inglaterra. – Ora, não deveis ficar surpreendido – 

interrompi-o eu (…). – A morte é um castigo demasiado injusto e mesmo prejudicial 

para o bem comum. É uma punição demasiado cruel para castigar o simples roubo e, 

contudo, insuficiente para o impedir. O roubo não merece a morte, e não há castigo 

suficientemente horrível para impedir que roube quem não tem outra maneira de prover 

à [sic] sua carência mais extrema: a fome. Nesse ponto, não só vós, como quase toda 

a gente, vos assemelhais aos maus professores, sempre mais prontos a bater nos 

alunos que a ensiná-los (grifo nosso). São aplicados aos ladrões grandes e terríveis 

castigos, quando seria preferível  assegurar de algum modo a sua subsistência, de 
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maneira a que homem algum se encontre na necessidade extrema de roubar primeiro e 

morrer depois (MORE, 2009, p. 26-27). 

 

A visada irônico-contestatória é uma das marcas da Utopia. Assim, 

alguns, como Thomas More, são grandes reveladores de Nova Esperança; 

outros, por sua vez, constituíram-se em instrumentos ou fermento de um Novo 

Tempo, por sua atuação e testemunho, como é o caso de Padre Vieira. Ainda 

assim, a visada distópica ou antiutópica se impõe na concepção de indivíduos 

pouco dados à investigação científico-filosófica e de pretensiosa sapiência.  

Nenhuma utopia, porém, é crítica fugaz, que não apresente uma 

alternativa, entendida pelo utopista como recriação superior do real. Thomas 

More, por exemplo, critica em sua A Utopia, particularmente, à sociedade 

inglesa e europeia (do seu tempo), e propõe sua Ilha de Utopia como lugar 

alternativo, em que a Sabedoria e a Felicidade de todos dependem da 

aplicação racional de um sistema de governo igualitariamente justo.  

A Utopia de More, todavia, foi precedida por grandes utopias universais 

como, por exemplo, A República, de Platão, que defende uma forma de 

governo totalitário, embora também comunitário, exercido somente por 

filósofos. Mesmo assim, é menos radical em signos socializantes do que a 

utopia do Reino do Sol, de Caio Blóssio (filósofo estóico).  

Além dessas utopias da Antiguidade Clássica, enfatizam-se – entre 

outras - como as mais próximas de A Utopia moreana, A Cidade do Sol 

(1602), de Tommaso Campanella, cuja ideia de utopia segue a linha platônica; 

e Nova Atlantis (1627), de Francis Bacon, o qual evidencia, entre outros 

aspectos, suas reais esperanças utópicas no futuro progresso da ciência, fato 

inédito para aquele tempo. Logo, A República, de Platão, A Utopia, de 

Thomas More, A Cidade do Sol, de Campanella, Nova Atlântida, de Francis 

Bacon, a filosofia de Rousseau, o pensamento iluminista e inúmeras teses de 

socialistas utópicos, têm pesos diversos, mas seus pensadores não são 

quiméricos ou alienantes. A obra de Thomas More, por exemplo, criticou a 

pena de morte e a impiedade da Coroa inglesa contra o larápio e o andarilho, 

produtos do próprio anti-humanismo desta (MORE, 2009, p. 26).   

  Assim, pode-se dizer que a obra renascentista moreana, em particular, 

é uma radical contestação da realidade social inglesa da época, jamais um 
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sonho pueril e insignificante. O termo greco-latino “utopia” (out+topos, de 

“nenhum lugar”; u-topos, “não-lugar”), não pretende indicar um lugar inatingível, 

irrealizável, mas antes um lugar potencialmente realizável. Um Estado perfeito, 

uma felicidade ainda não alcançada, um lugar-feliz ou um não-lugar-feliz. 

Nenhuma utopia é mero pensar alegórico, mas uma atividade filosófica regida 

pela imaginação e invenção potencializadas.  

Inspirado em A República platônica, A Utopia, consiste em um diálogo 

entre seu autor e o navegador lusitano (Rafael Hitlodeu), o qual age como um 

alterego de More. Como se sabe, na primeira parte de sua obra, Thomas More 

tece e destece sua crítica contestatória à sociedade inglesa, despótica e 

paradigma da sociedade indesejável, que precisa de uma Utopia (lugar-feliz). 

Por isso, ele contesta o mal-estar da sociedade, a pseudopolítica (falta de 

libedade à vida cidadã e emancipatória), e a desigualde econômica (causada 

pela opulência e ociosidade da nobreza em detrimento dos mais pobres).  

 

Consideremos antes o que cotidianamente se passa sob o nosso olhar; vejamos o 

grande número de nobres que, não satisfeitos com a sua própria aciosidade, vivem 

preguiçosamente, como zagões, do trabalho dos seus rendeiros, a quem esfolam até o 

osso, fazendo-os pagar rendas elevadíssimas, e esta é a sua única economia, pois se 

encontram sempre prontos a arruinar-se para satisfazer o seu prazer ou prodigalidade. 

Não contentes com isso (…), arrastam atrás de si um enorme rebanho de criados 

insolentes e desocupados, que nunca aprendem qualquer ofício que lhes permitisse 

ganhar a vida (ibidem, p. 27). 

 

Nesse sentido, a filosofia utopista de Thomas More e o do jesuíta é atual 

e realista. Eles se levantaram em favor do bem-comum e combateram em suas 

utopias a política absolutista de seus príncipes, que se consideravam 

plenipotenciários – alguém acima do bem e do mal – com base no pseudo-

axioma moral que os definiam como o soberano universal e absoluto dos bens 

e pessoas de todos os súditos. Dessa forma, o rei abortava a liberdade antes 

mesmo de vir à luz e se julgava senhor da vida e da morte de cada habitatante 

de seu reino.  

Além disso, More, em particular, pelejou em sua utopia contra a 

propriedade privada e devoluta de seu tempo, visto que essa era a fonte de 

todos os males sofridos pelos cidadãos seus coetâneos. Em virtude da 
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perversa realidade do cotidiano, More envereda por um caminho oblíquo em 

que a tarefa primeira ou última de sua filosofia era dizer as mesmas coisas que 

aparecem em um projeto político, mas em uma linguagem diferente (útopica), 

que não propõe apenas um possível lugar-feliz, que não existe, mas que pode 

existir. Isso pode ser constatado na segunda parte de sua obra, em que a 

análise-crítica tem por objetivo a construção ficcional de uma sociedade feliz 

possível, razão de ser de todo e qualquer projeto histórico sob a visada ou 

influência moreana, com base no fragmento que segue:  

 

O sábio Platão  previra facilmente que o único caminho para conseguir a felicidade de 

uma comunidade consistia em estabelecer a igualdade de todas as coisas. Ora, a 

igualdade é, segundo penso, impossível (…) enquanto um indivíduo se arrogar 

diversos títulos e direitos para chamar a si tudo quanto pode, de modo a que um 

pequeno número de indivíduos dividam entre si toda a riqueza, por maior que seja a 

abundância e a prosperidade, a maior parte do povo viverá  na miséria e na indigência 

(…). Pois os ricos são avaros, imorais e inúteis (…). Por isso, estou plenamente 

convencido de que não pode haver (…) felicidade perfeita entre os homens, a menos 

que a propriedade [privada e devoluta] seja abolida (…). [E] se decretasse uma lei que 

(…) nem o rei deveria possuir um poder excessivo (…), e que os cargos não poderiam 

se comprados por meio de suborno e oferta (…), então, repito, poderiam ser aliviados e 

mitigados os males sociais (…) durante mais uns tempos (MORE, 2009, p.49). 

 

Quando se define, nominalmente, que o termo Utopia, criado por 

Thomas More, tem, por primeiro, o sentido de nenhum lugar ou lugar-nenhum, 

é comum que o leitor, por isso mesmo, não perceba que esse lugar-nenhum 

não é pura ficção, pois potencialmente pode vir a se concretizar, se retiradas  

algumas circuntâncias que impedem sua perfeita realização. Assim, sob essa 

perspectiva, pode-se conjeturar que talvez seja essa a chave de leitura que, 

por influência, de falsos utopistas, continue a causar estranheza no intelecto 

comum, agravada pelos culturalistas e utilitaristas.  

   

b) REALIZAÇÃO POTENCIAL DA UTOPIA 

 

Sabe-se que a Ilha Utopia é descrita como um paraíso-terrestre, onde 

estão os oásis mais desejados pelo ser humano desde as suas origens. A 

capital desse não-lugar-feliz ou dessa ilha imaginária de papel é Amaurota (a 
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Cidade dos sonhos, nuvens castelo no ar).  O rio principal dessa suposta 

cidade é Anidro (sem-água), o qual banha até a capital; Alaopolitas (Cidadãos 

sem cidade) são seus mais nobres habitantes e seus govenantes são 

necessarimente os Ademos (aquele que não tem povos). Por fim, os vizinhos 

do utopianos são Acórios (Homens sem- país).  

Esses são alguns elementos significativos que têm como função 

simbolizar a felicidade do povo Utopiano, que somos, de certa maneira, todos 

nós. Enfim, a razão organizada e a cooperativiade de todos os habitantes 

garantem o reino de paz universal, tanto na visão utopista moreana como 

veiriana. Essa Filosofia oblíqua não frustra o desejo natural de felicidade 

humana, pelo contrário, é seu dínamo rumo à verdeira realização do desejo.  

Ora, mesmo com o advento da Revolução Industrial e sua política 

humanística, que contrapôs (a partir do século XIX) o progresso tecnológico à 

mendicidade global de setores da humanidade, progresso esse que não 

suplantou as luzes utopistas, antes favoreceu devir de Novos Projetos de 

reorganização da Sociedade, na linha moreana, como, no século XIX, a utopia 

de Charles Fourier em sua obra Le nouveau monde industriale e sociétaire, 

1829 (O Novo Mundo Industrial e societário). Sua concepção influenciou os 

projetos libertários dos maiores revolucionários de 1848. Em suma, em 

qualquer utopia, o desejo é mais que um impulso-querer em direção a algo que 

não se possui, é antes o motor que leva a alcançar a felicidade através do 

exercício racional. Assim, Thomas More arremata sua A Utopia, questionando: 

 

 (…) Que terei dito eu que não possa ou não deva ser dito em qualquer lugar? Só para 

os que decidiram que pensam absolutamente o contrário, as minhas palavras podem 

ter sido desagradáveis e inaceitáveis, porque lhes mostraram a verdade e lhes 

puseram sob os olhos a sua falsidade. Na verdade, se calasse tudo o que a 

perversidade considera inconveniente, absurdo ou reprovável, dever-se-ia então, entre 

os cristãos (…), dissimular e esconder a maior parte do que Jesus nos ensinou e 

proibiu aos apóstolos que escondessem, tendo ordenado aos discípulos que 

proclamassem em voz alta o que Ele lhes dissera em voz baixa e ao ouvido. No 

entanto, a maioria dos ensinamentos de Cristo é muito mais contrária aos costumes do 

mundo de hoje do que o são as minhas palavras. Os pregadores hábeis e sinuosos, 

que, suponho, seguiram o caminho que me aconselháveis, vendo os homens pouco 

dispostos a conformar os seus costumes à doutrina cristã, torceram e vergaram o 

Evangelho (…), moldaram-no aos costumes dos homens, com o fim de (…) terem um 
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pouco em comum. Não vejo qualquer resultado, exceto o de ter dado segurança e 

estabilidade ao próprio mal (MORE, 2009, p. 47). 

 

Enfim, nesse, último fragmento moreano, pode-se contemplar por que 

razão a contestação da utopia clássica é também denominada de Filosofia 

Oblíqua, assim como porque sua visada nada tem de sonho absoluto 

(quimérico), com base na interpretação do fator onírico de Sigmundo Freud, o 

qual defende que o sonho se realiza em um desejo reprimido: “El sueño es la 

realización (disfrazada) de un deseo reprimido” (FREUD, 1969, p. 340).  

 Assim, a questão da Utopia, particularmente a moreana e vieirina,  

ultrapassa de sobejo a própria noção de simples atividade onírica freudiana 

(mero sonho) e se constitui em verdadeira contestação da realidade. Entende-

se, aqui, por realidade com base no significado desse termo em latim. Do latim 

– realitas – de realis, res (coisa): o modo de ser das coisas existentes fora da 

mente humana, independentemente dela. Logo, algo não ilusório, não 

aparente, não fantasmagórico.  

Nesse sentido, pode-se considerar a utopia como o resultado de um 

duplo exercício mental (crítica à realidade e recriação da realidade), enquanto 

parte do concreto percebido, a fim de criar algo que jamais fora percebido por 

mais alguém.  Além disso, na Utopia, a realidade exterior não depende da ação 

da mente humana, como acontece na atividade ónirica freudiana, com seu 

conteúdo de relato e latência, por exemplo. 

 O real utópico tem sua existência lógica, exatamente, em razão de sua 

realidade exterior, o que não há no sonho. O real utópico é a recriação do real 

vivenciado, no fito de sua perfeição. Sem a diminuição das tensões conflitantes 

no interior do homem pelos choques do id, ego e superego (super-eu), 

consoante Laplance (1997, p. 466-467), é inverossímil a construção do não-

lugar-feliz. Na linha do sonho, a imaginação é meramente reprodutora, pois o 

sonho não ultrapassa o vivido, enquanto na Utopia a imaginação tem uma 

função diversa – é criadora (de estilo existencial ou paradigma que conduz à 

posse da felicidade humana).  

Toda Utopia é o resultado do desejo insatisfeito com a realidade, o qual 

recria Nova Realidade. Logo, sonho (na linha freudiana) e utopia (na 

concepção moreana e vieiriana) são ideias diversas, de forma que não se pode 
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dizer, por exemplo, que as utopias moreanas e vieirianas sejam um sonho, a 

menos que se especifique a modalidade desse sonho. Enfim, pensar a utopia 

como a noção de sonho psicanalítico é, absolutamente, improcedente.  

Portanto, entenda-se por Utopia, na cartografia do jesuíta, como uma 

idealização da vida dos homens, a qual implica uma atitude crítica em face de 

formas históricas da realidade ou uma potencialização do universo diferencial 

das possibilidades inovadoras. 

A tese do Quinto Império a haver é como um Novo Tempo a iluminar a 

história anterior e ulterior do fazer utopista. Além disso, sua utopia é uma 

preciosa fonte documental sobre o status quo sócio-político do século XVII, 

assim como A Utopia moreana foi para o século XVI, bem como um panorama 

social indispensável à compreensão da Idade Moderna europeia e a transição 

do humanismo renascentista, simbolizado em o sentido da terra – síntese de 

todas as questões político-filosóficas em devir.  

Um olhar histórico sobre a escritura utopista vieiriana, naturalmente 

revela ao leitor o perfil de embaixador de um operável projeto humanista de 

transformação social, o qual em sua concepção era aplicável ao seu tempo e 

ao porvindouro. Essa é essencialmente a tese nuclear a que pretende provar 

sua utopia. Foi nesse intuído que ele construiu, imaginativamente, sua História 

do Futuro, questionando a possibilidade de uma Nova Habitação ou Nova 

Forma de Ser para os homens de todos os tempos, particularmente, do século 

XVII, tendo a Europa como o sofrível espelho dessa dura realidade, cegamente 

tida pelos seus mais simples habitantes como a única e natural, em virtude da 

carência de critérios racionais. 

Certamente, a utopia do jesuíta não consiste em Pura Parábola nem em 

Conto de gênero Fantástico, que apelaria para um mundo com leis inefáveis, 

sem alternativa concreta e historicamente inaplicáveis em face da realidade 

descrita além da própria crítica. Ao contrário, a grande utopia de Padre Vieira é 

uma denúncia consistente contra o falsamente natural, revelando outras 

possibilidades de um Novo viver concreto sobre a realidade que está sendo 

criticada, se aplicados os critérios ou princípios da Utopia Potencial.   

Portanto, na linha do grande utopista Robert Musil, uma Utopia é uma 

possibilidade que pode efetivar-se no momento em que forem removidas as 

circunstâncias provisórias que impedem a sua realização (MORE, 2009, p. 11). 
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Essa é a linha comum de esperança/resistência da arte cartográfica de Padre 

Vieira. Vê-se que suas perspectivas são humanisticamente de cunho inovador 

e sua linguagem atual, quando ele propõe, no conjunto de sua tese-utopia, a 

nova experiência da Cidade de Deus versus Cidade dos Homens, fato esse 

que bem recorda a obra do filósofo e Santo Agostinho (De Civitate Dei - Cidade 

de Deus), considerada pela crítica, em geral, como a perfeita Utopia, em que 

vai desaguar a proposta de um Novo Mundo hic et nunc, de Vieira.  

Mas para se desfrutar realmente dos bens da verdadeira utopia, tanto 

Thomas More como Padre Vieira propõem, enfaticamente, em suas utopias a 

necessidade de se retomar a vida cristã em suas raizes bíblicas. Por isso, o 

Quinto Império Lusitano a haver, deveria ser, precisamente cristão. Sua crítica 

humanística, de alguma forma, recorda Gil Vicente, pelo fato de que o jesuíta 

não generaliza conceitos nem acontecimentos.  

Para Padre Vieira, nem toda a instituição político-religiosa é defeituosa, 

mas apenas as corrompidas pelo vício que impede os homens de virem à Luz. 

Por isso, sua pretensão particular de acolher na sua fé os israelitas ou homens 

de nação, conforme eram assim por ele denominados, respeitosamente. No 

fragmento abaixo de Marques (2007), sobre a Restauração Portuguesa, tem-se 

a síntese de cunho místico e mítico inspiradora da tese-utopia de Padre Vieria.  

 

Boa nova (Excelentíssimo Senhor). Boa nova. Entre as muitas, e tão alegres, que nós 

vieram este ano do Reino (…) que assombram o entendimento, dilatam o coração, 

alentam os ânimos, animam os confinados e confundem os incrédulos da aclamação 

tão feliz de um Rei natural [lusitano], escolhido por Deus, da restituição do Reino a seu 

legítimo Senhor, da restauração de uma Monarquia tão dilatada, que se precipitava 

para o acaso, do Encoberto por tantos anos, descoberto nesta era (…), registrado na 

Sagrada Escritura (…). Assegura Deus a perpetuidade do vosso Reino Português (…) 

a quem o Céu pré-ordenou de pretérito, para haver de suceder no mundo o governo do 

vosso Império na 16ª geração de seus avôs (…). Deus desejou sempre ter um povo 

particular (…). Antes (…) os hebreus (…). E em seu lugar escolheu os cristãos (…), os 

portugueses (…). Apareceu ao Sereníssimo Príncipe Dom Afonso Henrique [no Campo 

de guerra de Ourique], e o aclamou Rei de Portugal (MARQUES, 2007, p. 111-113).  

 

As cartas de Padre Antônio Vieira estão em consonância com o que 

afirma Walter Benjamin – Que as coisas continuem como antes, eis a 

catástrofe. Isso conduz o leitor à conclusão de que o mundo necessita de 
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utopias se quiser sobrevir ao intenso universo heteróclito, cada vez mais 

afunilado, avassalando toda a vida em sua grande contaminação-deterioração - 

desengano ou desesperação contínua.    

Assim, no pequeno fragmento acima, tem-se de modo geral, em 

densidade sintética, a tese-utopia do Quinto Império de Portugal a haver. Esse 

trecho, cautelosa e apologeticamente construído, relata um misto de fatos 

históricos, mitos e utopias professados pelos lusitanos e corroborados pela 

obra do jesuíta. Sua leitura trata da vitória de Restauração do Reino de 

Portugal (Aragão) sobre o Reino da Espanha (Castela), por volta de 1640, 

desfechando na suposta aparição de Cristo ao primeiro Rei de Portugal (Dom 

Afonso), ao qual Jesus teria confiado o Reino Lusitano, lenda fiducial. 

Partindo dessa leitura, Padre Vieira tenta fundamentar a tese do Quinto 

Império nas visões do profeta Daniel (Daniel 2, 1-35) sobre os quatro reais 

impérios históricos da Terra, já vistos, fazendo coincidir Portugal com o Quinto 

Império universal.  

Certo é que Padre Antônio Vieira, durante toda sua vida, acreditou e 

professou a utopia desse suposto Quinto Império a haver, embora tivesse de 

rever, muitas vezes, não apenas seus cálculos iniciais, mas também os 

próprios personagens que, utopicamente, iriam reger o império, e até sua 

própria ideologia. Primeiro, o utópico império seria regido por Dom Sebastião o 

Encoberto redivivo; segundo, pelo monarca Dom João IV. Enfim, defende que o 

tal imperador do Quinto Império seria, D. Pedro ou seu filho. Logo, os textos 

vieirianos oscilam várias vezes sobre quem seria o verdadeiro rei. Por fim, o 

jesuíta ficou magoado, com tantas perseguições e injúrias sofridas.  

 

Sr. Marquês. – Apartando-se Antônio Vieira (…), caído de sua graça (…), como se 

havia de tratar (…) senão como morto? (…) Não me deixando lugar para recurso, nem 

a sua resolução liberdade para a emenda (…). Esta foi a causa do meu silêncio, 

tomando por castigo a perpétua sepultura. (…) Agora me refazem tais demonstrações 

de demência (…). E como poderei eu declarar o excesso de alegria e estimação com 

que recebi esta nova? Pague o mesmo Senhor, que só pode (…). Não merecia Antônio 

Vieira aos portugueses, depois de ter padecido tanto por amor da sua pátria, e 

arriscado tantas vezes a vida por ela, que lhe antecipassem as cinzas e lhe fizessem 

tão honrosas exéquias (…). Quiseram muito que (…) mandassem impedir a impressão 

do livro que lá tinha chegado, e que não escrevesse mais na língua de uma nação que 
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assim me tratava, antes o fizesse na castelhana, italiana ou outra estrangeira (…). Eu, 

contudo, (…) não [vou] alterar nada do exercício em que me tomou este caso 

(PÉCORA, 2002, p. 227-239).  

 

Não obstante o estado de espírito em que se encontrava, o jesuíta ao 

escrever essa carta surpreende o leitor, ao centrar-se, com inusitadas 

insistências e convicções pessoais, nas teses ou princípios de sua utopia, 

pelos quais estava disposto a pelejar, mesmo atacado de todos os lados pelos 

adversários. Nessa perspectiva utópico-resistente, pode-se dizer que sua 

grande utopia foi, de modo exemplar, também um meio de revelar sua 

insatisfação ou esperança na pretensão de transformar a realidade, mais do 

que modificá-la. Sua meta era a nova metamorfose de nós mesmos ante a 

realidade que nos envolve e contamina com suas distopias. 

 Contudo, não se pode dogmatizar que basta a criação de utopias para 

se reconstruir o antigo e sempre novo amanhã da humanidade deteriorada, 

embora não se negue que elas sejam necessárias, para se ativar o desejo de 

um Novo Mundo de Homens Novos, sentido do ser feliz universalmente, da 

utopia do jesuíta. Sem dúvida, essa sua escritura utopista (sobretudo pelo fator 

ressurreição) foi terrivelmente censurada pela Inquisição Portuguesa, que 

exigiu retratação do jesuíta, embora esse nunca retrocedesse em sua tese.  

A retórica subliminar, do suposto Quinto Império Lusitano, tem como 

meta geral (marca de toda verdadeira utopia) desnaturalizar a realidade ou 

desvendar os olhos humanos da ilusão coletiva de que a vida se resume em 

veja isto (pronto, estabelecido, arbitrariamente definido), ceifando a esperança 

do quero-ver (do ainda não visto).  

Sem dúvida, no decurso de toda a sua vida autoral, Padre Antônio Vieira 

teve de pelejar, com todo vigor, contra a geografia de seu tempo, enfrentar os 

mais cruéis e pseudoaspectos do quotidiano (ou a pregnância do hábito), 

apontando a longa história de asfixiante ideologia contra o bem-comum, 

habilmente construída sob a pedagogia da repetição ideológica, que há séculos 

tornou o homem um ser deslocado, que se queixa de seus achaques, mas ama 

o inominável que prevalece como natural. Por isso, o jesuíta julgou por bem 

que seria urgente a potencial utopia (esperança) do Quinto Império universal, 

como sucessor ideal dos últimos impérios mundiais.  
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As convicções do jesuíta favorecem a reflexão entre o medo e a 

esperança na construção de um Mundo Novo e a urgência de um novo olhar 

sobre a felicidade presente-ausente. Paradoxalmente, toda época que tem 

medo de si mesma tende à restauração. Assim, o jesuíta canoniza as trovas de 

Bandarra, como uma alternativa literária menos assombrosa ao povo (dentro 

da batalha interpretativo-literal da Bíblia pela Reforma e Contra-Reforma).  

 

Supostas estas notícias antecedentes [sobre as promessas do Quinto Império de 

Portugal], agora darei [as justificativas] (…), segundo o pedir ou permitir a matéria. Nas 

[questões] que pertencem a Bandarra, apontarei somente aos fundamentos, porque os 

homens doutos e timoratos antes da dita proibição [das travas de Bandarra] não 

repararam nelas, nem as tiveram por censuráveis no espaço de cento e vinte anos, 

sendo lidas e interpretadas por todos com grande crédito e expectação (…). Nas que 

(…) foram proferidas por mim, mostrarei a certeza ou probabilidade de doutrina que 

contêm, em seu próprio e figurado sentido. Se me forem falsa e maliciosamente 

imputadas, me contentarei com dizer que o são, porque a mesma falsidade dará 

bastantes motivos para ser conhecida. E finalmente em todas (…) verão as (…) 

malícias, enganos, próprios da Corte lusitana (…) o que geralmente digo de todas as 

suas proposições (VIEIRA, 2003, p. 274). 

 

Em geral, a contínua porfia da cartografia do jesuíta esconde na dobrez 

de sua utopia o porquê de sua pressa literária. Quanto mais ele debate sua 

tese-utopia, como algo urgente, tanto mais revela nas suas entrelinhas que a 

sinonímia perfeita do amanhã é a própria morte – enquanto horizonte. Por isso, 

não pode deixar tudo ao amanhã como uma realidade atemporal que está por 

vir. Formar seus leitores na proatividade resistente ou na antecipação dos fatos 

parece ser o fio condutor de sua utopia cartográfica.  

Nesse sentido, sua tese-utopia é como buscar a tábua de salvação, a 

fim de vencer o amanhã, visto que sua realidade inevitável e desprovida de 

qualquer utopia tende a acossar o ser, devorar ou desenganar a vida humana. 

Por isso, Padre Vieira prefere escrever, utopizar, apologetizar no presente, a 

fim de assegurar ao mundo um novo devir. Nesse caso, utopizar é a mais 

significante visada dos séculos.  

Logo, o verbo esperar, na utopia vieiriana, nada tem de espera passiva. 

Esperar, à luz do jesuíta é, por assim dizer, sinonímia de esperançar (desejar), 

sem sombra de resignação (alienação) nem paz de cemitério. Dessa forma, 
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sua utopia é deveras literatura de resistência e outsideriana. Deixar para o 

amanhã a busca de um Mundo Novo é, para o jesuíta, uma forma de utopia 

inversa. Por isso mesmo, não se deve generalizar nem acusar o intelecto 

comum como sendo o único antiutopista da humanidade. Certo é que nenhum 

ser pensante é meramente réu nem vítima da descrença em utopias, visto que 

todos têm a sua utopia, e cada um é contaminado a seu modo, ao se deixar 

contaminar pelo ideário de certos utopistas, alienados ao vazio do amanhã.  

Assim, pode-se afirmar que a visada de Padre Vieira contém os atributos 

de uma verdadeira utopia, uma vez que sua tese-utopia instiga ao futuro e 

desperta do sono barroquista noturno os homens de ontem e de hoje, levando 

seu leitor a não se contentar mais com o precário nem com a cega resignação. 

Positivamente, ser utópico é sonhar-buscar, ultrapassar os dispositivos naturais 

dos fenômenos políticos sociais, rumo a uma nova alternativa vital.  

Ora, as cartas de Padre Vieira – enquanto utopia –, são tidas como úteis 

no sentido de ressuscitar o ser humano para a realidade de que há sonhos que 

adormecem e sonhos que despertam o futuro de cada vivente. Portanto, o 

binômio despertar-acordar é a tônica ou sua força persuasória, mesmo que, por 

vezes, sob a concepção apocalíptico-milenarista ou sob a canonização de 

vaticínios do senso comum, como sinalizadores da Luz. 

 

Esta é a prodigiosa tragicomédia, a que convida Bandarra nestes dez anos a todo o 

mundo. Mas saibam os que vivem que na primeira cena desta grande representação 

nadará todo o teatro [do mundo] em sangue, no qual ficará afogado o mesmo mundo, 

porque há-de chegar até cobrir a cabeça (…). Pois se não pode falar mais claro. Assim 

diz ele no prólogo de sua sapataria (…). A minha obra é mui segura porque a mais é 

correia; se a alguém parecer feia não entende de costura (2003, p. 239-240). 

 

Logo, de acordo com a citação acima, percebe-se que Padre Vieira em 

sua tese-utopia convida o mundo à interrupção do presente, a fim de produzir 

um novo pensamento. Pensar, nesse caso, é o mesmo que transpor 

efetivamente o medo. Dessa forma, sua utopia não se confunde com a busca 

de um mero vazio entusiástico, sem qualquer potencial de realização. Ao 

contrário, ele quer persuadir o homem a não permitir que o medo se anteponha 

à esperança. Ora, quase tudo que o homem perde ele recupera, menos a 

esperança. Por isso, o jesuíta foi sempre um homem dessa Esperança: 
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E para que nos alegremos com a certeza desta esperança [utopia do Quinto Império], 

que ainda parece duvidosa, digo que é tão certa e infalível, como fundada na palavra, e 

promessa do mesmo Deus. No juramento de El-Rei D. Afonso Henrique lhe revelou 

Deus uma desgraça, e lhe prometeu uma felicidade. A desgraça revelada foi, que na 

décima sexta geração se atenuaria a Prole [real] (…). A felicidade prometida e, que 

nessa mesma prole [real] atenuada [Dom Pedro seria o último remanescente] ele [sic] 

olhará e verá: (…). A décima sexta geração de El-Rei D. Afonso I, todos nós sabemos 

que foi El-Rei do D. João o IV.  A prole de El-Rei D. João o IV, atenuada (…) é El-Rei 

D. Pedro (…), depois de mortos seus irmãos (…). Logo, agora é o tempo em que Deus 

há de olhar e ver (…). O olhar e ver em Deus, segundo a frase do mesmo Deus e da 

Escritura, é dar sucessão não só a um, senão a muitos filhos varões [de D. Pedro, cujo 

filho seria o imperador do Quinto Império, a haver] (t. II, 2002, p. 504).  

 

Sumariamente, acredita-se que é possivelmente disso (o advento de um 

Novo Mundo) que o jesuíta estava persuadido e tencionava mostrar em sua 

tese à humanidade mediante suas cartas. Sua pretensão idealista visa a 

quebrar o olhar cinzento do seu status quo e abrir Novo Campo de imaginação 

futura na vida de seus leitores, a fim de transformar sua velha mentalidade e 

prática servil, bem como mudando o foco geográfico tido por natural. 

Assim, não tendo para quem contar sua grande utopia sobre o Quinto 

Império a haver, o jesuíta externou seu luto lusitano em carta confidencial de 

condolências à rainha de Portugal, como alguém que chora nostalgicamente a 

perde esponsal. Contudo, essa sua estratégia escritural utopista esconde-

revela, metaforicamente simboliza, nas suas entrelinhas, a própria situação 

deteriorada ou estado de coisas barroco-seiscentistas contra o qual ele lutava, 

como a verdade que não se pode ver, embora esteja bem ao lado do homem, 

em virtude das viseiras que se têm diante dos olhos.  

 

Dessas nossas resistências e réplicas, acabarão de entender a verdade do zelo que lá 

nos leva, e desenganar-se quão errado é o conceito que têm de nós, em cuidarem que 

queremos mais os índios [na condição de escravos] que suas almas. Muito resolutos 

imos [sic] a procurar arrancar esta pedra de escândalo dos ânimos dos Portugueses, e 

a não falar em índios mais que no confessionário, quando o peça o remédio de suas 

consciências e a satisfação das nossas; e os índios, de que novo convertemos, deixá-

los-emos ficar em suas terras, com que eles e nós vivamos livres destes 

inconvenientes, e de todos os outros que com a vizinhança dos portugueses se 

experimentam (2003, p. 125).  
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Contra essa miopia cultural (veja-isto) imposta pelo poder autoritário de 

seu tempo, o jesuíta se levantou com sua tese-utopia, enfrentando a própria 

Inquisição e a colonização lusitana, símbolos do velho mundo acima do bem e 

do mal. Por isso, sua utopia foi levada ao descrédito e à perseguição pessoal, 

como consta em Autos do Processo de Vieira na Inquisição (1660-1668). A 

citação que segue, sobre o Primeiro Exame (audiência inquisitorial) a que foi 

submetido pela Inquisição Portuguesa (num total de trinta), confirma 

oficialmente sua tese-utopia sobre o Quinto Império para toda a Igreja, além de 

revelar detalhes de sua convicção sobre sua cara utopia.  

 

Aos vinte e um dias do mês de Julho (sic) de mil e seiscentos e sessenta e três anos 

em Coimbra na Casa do oratório da Santa Inquisição estando aí em audiência da 

manhã o senhor Inquisidor (sic) Alexandre da Silva mandou vir perante si ao Padre 

Antônio Vieira conteúdo nestes autos e sendo presente lhe foi dado o juramento dos 

Santos Evangelhos (…) e ele prometeu cumprir. E disse ser de idade de cinquenta e 

cinco anos natural de Lisboa (…). Perguntado se compôs ele declarante algum papel 

acerca da ressurreição de certa pessoa defunta e de vários sucessos futuros em que 

haja de intervir a dita pessoa defunta ressuscitada antes da Ressurreição universal. 

Disse que (…) escreveu uma carta missiva ao Padre André Fernandes Bispo eleito do 

Japão (…), na qual carta pretende provar por via de discurso (…), a saber, (…) primeiro 

(sic), que Gonçalo Annes Bandarra no livro de suas trovas escrevera algumas (…), 

com verdadeiro espírito profético (…). Segundo (sic), que tinha predito ou profetizado 

do senhor Rei Dom João o quarto que Deus tem, algumas coisas que já se viram 

cumpridas e outras que ainda o não estavam (…), segundo os vaticínios de Bandarra 

(MUHANA, 2008, p. 72-73).   

 

No contexto da utopia do jesuíta, ele pretende dizer que todo devir está 

à deriva de si mesmo e não pode ser desconhecido nem desconsiderado por 

mais ninguém, mesmo que tudo, ilusoriamente, aparente estar dentro da 

perfeita ordem e legalidade. Por essa perspectiva, afirma-se que o amplo 

objetivo da sua utopia é pôr fim à ideia do homem de qualidade versus o 

homem sem qualidade. Ele pretende mediante sua tese destruir a falsa 

imagem de homogeneização que tenta explicar o inexplicável dos 

acontecimentos humanos. 

 Dessa forma, ele quer dizer que tudo isso, que não se pode ver nem 

acreditar, implica principalmente nosso modo de ver o mundo, uma vez que a 
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capacidade de criar depende da condição de narrar. Nesse sentido, a figura 

mais ilustrativa da Utopia é um movimento de contracorrente, andar no 

contrafluxo da procissão humana, como acaba de fazer, frente à Inquisição, 

utopicamente, Padre Vieira.    

Essa atitude sua anormal de trafegar no contrafluxo do natural obriga os 

leitores a se questionarem ao menos para onde estamos indo. Inicialmente, a 

ação utopista do jesuíta (enquanto contracorrente) parece ter um sentido 

trascaucado, entretanto, progressivamente, revela-se como o mais ousado ato 

de generosidade humana, enquanto permite ao outro ser ver a si mesmo e se 

perguntar sobre o que antes não enxergava. 

 Logo, a função crítico-artística da Utopia é apontar o contrafluxo da 

vida, facultando ao sujeito pensante o direito de sonhar-imaginar. Do contrário, 

seria puramente aliená-lo. Nesse caso, a utopia é positivamente pura 

inadaptação ao presente; coletividade, quando o individualismo se exacerba; 

construtora de estados sem tradição, quando os estados nacionais se 

consolidam; abolidora da propriedade privada e a moeda, quando o capitalismo 

se está estruturando mundialmente. Uma Verdadeira Contracorrente enquanto 

suspensão do tempo histórico, crítica expressão de uma viva esperança. 

Assim, talvez o grande mérito do jesuíta seja consolar ou esperançar o 

povo diante de um mundo dito por desenganado (sem saída). Hoje, o maior 

problema para a construção de reais e significativas utopias são as condições 

tecnicistas humanas. Elas comumente restringem o campo metafórico (é um 

saber-fazer), instrumentalizando o saber e o viver humano.  

O fascínio do ser humano pela tecnologia, paradoxalmente, impede-lhe 

a expansão do pensamento poético com dimensão de um fazer-político, capaz 

de produzir novas imagens e metáforas que apontem para um futuro promissor. 

Prescindindo de outros valores, a técnica é um pensar contra a utopia, uma vez 

que está muito próxima ou a serviço da trágica burocracia do amanhã.  

Logo, a utopia do jesuíta continua a ter um fio vivo de atualidade, 

enquanto é verdadeiramente humanística e visa não apenas à mudança da 

realidade, mas, especial e literariamente, ser potência de uma nova realidade, 

contra a realidade indesejável do quotidiano. Seu objetivo principal é ser mais 

do que uma utopia (maquiada esperança): provocar no interior de seus leitores 

o convicto desejo de Utopia.  
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3.2.  ASPECTOS DA ESCRITURA OUTSIDER DE VIEIRA 

 

A análise da cartografia de Padre Antônio Vieira aponta para um viés, 

particularmente subliminar e talvez pouco ou nunca estudado, que 

possivelmente teve grande influência na composição do conjunto de sua obra, 

orientando sua escritura, dosando suas atitudes e até mesmo condicionando, 

de modo geral, seu objetivo libertário primeiro e último, na qualidade de um 

escritor duplamente exilado e estrangeiro, que nunca mais pôde reconstituir 

suas origens patriotas, o que o teria tornado um escritor outsider.  

Considerando a importância do escritor outsider na História da 

Humanidade, o teórico do outsiderismo universal – Colin Wilson – apresenta, 

de forma sóbria e sintética, sua mais conhecida noção do outsider, ideia essa 

que até hoje continua a ter peso mundial, na qual se pode aproximar, 

naturalmente, a concepção outsideriana escritural de Padre Vieira.  

 

O Outsider parece ser basicamente um homem religioso, ou imaginativo, que se recusa 

a desenvolver as qualidades da mentalidade prática (…); categorias religiosas são 

estas ideias simples como pecado original, salvação, condenação, que surgem 

naturalmente, no modo de pensar do Outsider (WILSON, 1991, p. 28).  

 

Essas notas não são alheias à cartografia do jesuíta, mas, ao contrário, 

são verificáveis em suas correspondências, sobretudo em Cartas do Brasil 

(2003), objeto dessa pesquisa, pelo seu perfil inconformista, que, no entanto, 

se volta a abraçar um Novo Mundo, em virtude de sua própria vocação interior, 

não necessariamente religiosa, mas, marcadamente inclinada à escritura do 

intervalo, à literatura dos trópicos, à condição de expatriado nato, e de 

verdadeiro escritor outsider, virtudes essas que foram decisivas no ritmo de 

suas cartas, enquanto variantes de sua própria paixão humanística, que pode 

ter suas raízes no ser estrangeiro de si mesmo, na linha do outsider 

contemporâneo ou de O silêncio dos poliglotas, de Júlia Kristeva (1994).  

 

Não falar a sua língua materna. Habitar sonoridades e lógicas cortadas da memória 

noturna do corpo, do sono agridoce da infância. Trazer em si, como um jazigo secreto 

ou mesmo uma criança deficiente – benquista e inútil -, essa linguagem de outrora, que 

marcha sem jamais abandoná-lo [mais do que luto, nostalgia]. Você se aperfeiçoa num 
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outro instrumento, como nós nos expressamos com a álgebra ou o violino. Pode se 

tornar um virtuose (sic) com esse novo artifício que, aliás, proporciona-lhe um novo 

corpo, igualmente artificial, sublimado – alguns dizem sublime. Você tem sentimento de 

que a nova língua é a sua ressurreição: nova pele (…). Mas a ilusão se despedaça 

(…). Ingênuo você (…) não o é. No máximo crédulo, pronto para todos os 

aprendizados, em todas as idades, para atingir (…) sabe Deus que ideal, para além da 

confissão implícita de uma decepção devida à própria origem que não cumpriu a sua 

palavra (grifo nosso). Assim, entre duas línguas, o seu elemento é o silêncio (…). Por 

que então cortar a fonte materna das palavras? (KRISTEVA, 1994, p. 22-23). 

 

A partir de os textos seguintes, compreender-se-á melhor o quanto a 

influência do ser estrangeiro pode contribuir para a perspectiva da outsideriana 

escritura, em virtude do próprio estranhamento autoral, cuja condição de 

expatriado pode ter despertado em Padre Vieira a vocação outsideriana, talvez 

adormecida até sua adolescência, consoante se pretende doravante verificar 

na análise de alguns fragmentos de suas cartas. 

Além dos inúmeros preconceitos que o mundo alimenta contra o 

estrangeiro, esses ainda podem ser multiplicados, em se tratando de um 

escritor de inclinação outsideriana, como se acredita ser o caso do jesuíta. 

Certo é que todo Outsider é visto em geral pela sociedade de seu tempo como 

persona non grata ou alguém que não se enquadra (HINTON, 2011, p. 36).  

Prescindindo da noção simbólica (o outsider, enquanto o competidor 

sem chances reais de vitória ou o navio que excede às conferências de frete), a 

figura do outsider assume metáforas significativas e multicores em toda a arte 

escriturística, no decurso dos séculos, o que ocorre também com Padre 

Antônio Vieira. Nesse sentido, ilustram-se, com o texto seguinte, outras 

características acerca do perfil escritural do outsider em geral. 

  

Outsiders são (real e ficcionalmente) indivíduos que voluntária e abertamente se 

recusam a aceitar o lugar social que lhes é destinado e que agem de maneira irregular 

e, sob um certo (sic) aspecto, rebelde, no que se refere a nossas instituições básicas 

(ERWING GOFFMAN, 1988, p. 153). 

 

Com base no que se verificou no último capítulo sobre a escritura 

utopista do bragantino, pode-se dizer, agora, que o escritor jesuíta se 

enquadra, plenamente, na definição outsideriana acima, a qual pode ser 
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considerada de alguma forma como seu retrato-falado (enquanto fazer 

outsider) ou peleja escritural em favor de um Novo Homem. Além disso, 

considerando os vários aspectos que a figura do outsider comporta, consoante 

a concepção de Colin Wilson, em sua obra O Outsider – o drama moderno 

da alienação e da criação (1995), contempla-se, por antecipação, todo o 

potencial libertário e inconformista da outsideriana escritura do jesuíta.    

 Assim, a primeira noção básica a esse respeito, que se depreende do 

fragmento acima, é a figura do outsider (enquanto pessoa) como aquele que 

não participa de nenhum grupo social ou organização. Mas a questão não se 

fecha, pois todo aquele que não reside em determinado lugar ou é estrangeiro, 

igualmente constitui-se como verdadeiro outsider (KRISTEVA, 1994, p. 23). Em 

suma, todo sujeito de espírito libertário, a exemplo de Padre Vieira, e “fora-de-

lugar” é considerado outsider. Ora, considerando a obra do Padre Antônio 

Vieira, Cartas do Brasil (2003), a começar, como se sabe, por sua primeira 

carta (Carta-Ânua, 1626), percebem-se os primeiros lampejos do seu notável 

outsiderismo autoral porvindouro.  

Seu tom escritural (nessa carta) manifesta as principias características 

do outsider escritor, como, por exemplo, em seu modo de ser desafiliado, 

excêntrico, original (outsider), sobretudo quando resiste em dirigir-se ao 

superior (do qual era noviço) e declara que foi obrigado a escrever aquela 

carta. Essa postura de estranhamento e irrealidade escriturais são marcas do 

outsiderismo universal que o inserem nesta constelação, definitivamente. 

Assim, como se constará adiante pela analise (textual) de suas cartas, já 

se pode considerar que esta é uma verificável visada, no contexto de sua 

escritura. Pouco a pouco, suas cartas o revelarão como um escritor outsider, 

que reluta contra a geografia e hábitos de seu tempo, que se sente um 

contínuo estrangeiro (dentre os lusitanos), e que não pretende se conformar às 

normas vigentes da Companhia de Jesus nem da própria Igreja - como um todo 

(contra as quais peleja por liberdade), questões essas, em parte já frisadas.   

Certo é que essa sua notável e crescente escritura à revelia frente aos 

valores impostos pelo sistema Barroco seiscentista, somadas às transgressões 

que efetuava em seu cotidiano, levaram-no ao isolamento autoral, a percorrer 

caminhos nunca dantes tão espinhentos, solitárias trajetórias que redundariam 

para ele em verdadeiro Paraíso do Calvário, ainda quando sua polêmica 
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compreendia apenas o âmbito interior, conforme se pode reler atenta e 

sumariamente, a seguir, no breve fragmento da sua famosa Carta Ânua.  

 

Ainda que a guerra algumas vezes não impede (sic) a pena com que se exprimem os 

sucessos dela, contudo, é ela outras vezes tal (como esta em que nos achamos), que 

tudo perturba e não dá lugar a escritura; pelo menos as que são mais longas, e 

requerem tempo e algum descanso (…). Pelo que sou forçado a dar a Vossa 

Paternidade conta nesta (grifo nosso) do que sucedeu nos dois anos de 1624 e 1625, e 

ainda não de tudo; porque (…) não deram lugar a escrever (…). Isto é o que me 

pareceu referir a Vossa Paternidade destes dois anos, depois de se fazerem todas as 

diligências possíveis para tirar a limpo a verdade, que as guerras, de ordinário, não só 

pretendem esconder, mas sopeiam e atropelam (…). Por comissão do padre Vice-

Provincial: Filho Indigníssimo (…). Antônio Vieira (2003, p. 77 e 117). 

 

Ocorre que este fragmento, em parte já visto sob outra perspectiva 

(respeitante à Literatura de Resistência), no primeiro capítulo dessa pesquisa, 

agora, é retomado em virtude de seu valor plural no âmbito da mais importante 

missiva do jesuíta, não só para o mundo da cartografia oficial e persuasiva 

luso-brasileira, mas também por sua outsideriana e irreverente postura de 

escritor barroco resistente.  

Dessa forma, relacionam-se as raízes e teorias outsiders concomitantes, 

contemplando o fazer autoral e o nomadismo do jesuíta, considerando, 

particularmente, seu tenso e iluminador outsider diálogo com seus 

destinatários, os quais ele pretende formar e confirmar ética e moralmente.  

Suas narrativas longas ou curtas vão mesclando seu outsider escrever, o qual 

segue sua grande utopia, mesclando infindas interrogações sobre o ser e o não 

ser de seu status quo, as quais, inevitavelmente, redundaram em “sábia” 

rebeldia e renúncia “profética” pelo bem-comum. Assim, é a cartografia de 

Padre Vieira plena de outsiderismo.   

Nesse sentido, o jesuíta está em comunhão com a visão do filósofo 

cristão Sören Kierkegaard (1999), o qual caracteriza, pioneiramente, os 

outsiders, de modo particular, como aqueles que sofrem do mal-estar causado 

por um excesso de energia intelectual, aliado a uma capacidade nula de ação. 

Essa providencial realidade foi uma constante na vida político-religiosa-autoral 

de Padre Vieira, o qual era controlado, por um lado, pela sua concepção juvenil 
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teocêntrica, e, por outro lado, pela supervisionada disciplina jesuíta. Logo, sua 

capacidade de atuação autoral tendia a ser duplamente anulada. Na 

continuação da promissora Carta-Ânua para o futuro do Padre Vieira, percebe-

se um homem imerso na sua fé de providente teocentrismo, um estrangeiro 

que tenta imprimir, apreensivamente, seu primeiro protagonismo no teatro do 

mundo, deixando, porém, escapar sua possível via-crucis. Essa carta seria 

mesmo um passo sem volta rumo à árdua e consciente via outsideriana 

escriturística de sua quase-danação total, em virtude de seu ideal utópico.  

Nessa perspectiva, pode-se afirmar, pedagogicamente falando, que o 

fazer escriturístico de Padre Antônio Vieira o revela como um tríplice outsider 

escritor. De Ânua (1626) até sua primeira viagem a Portugal (1641), a fim de 

jurar obediência ao novo rei de Portugal (D. João IV, em 30 de abril de 1641), 

temos os primeiros sinais de sua outsideriana escritura (ainda sob um olhar, 

nitidamente teocêntrico); do retorno dessa respectiva viagem (1642) ao seu 

desterro para Coimbra, por ordem do Santo Ofício (1663), ao final do seu exílio 

(1668) dentro da própria pátria, temos um decidido outsider (imerso no olhar do 

“Outro”, a renascer “Outro”); por fim, da sua viagem a Roma (1669), para 

solicitar e alcançar indulgência (1675) do Breve Pontifício (Papa Clemente IX), 

que o isenta do domínio da Inquisição Lusitana a sua última viagem ao Brasil 

(1681) até seu definitivo Adeus à Aldeia Brasilis (18 de julho de 1697, aos 89 

anos), temos a síntese de sua Paixão autoral utópico-resistente-outsideriana.  

Suas diversas fugas são marcas subliminares de seu outsiderismo 

identitário com os povos em cujas colônias ele evangelizava. Nos fragmentos 

das próximas cartas, teremos seu máximo afastamento dos laços afetivos com 

sua pátria, característica primordial do escritor outsider, da qual tentará fugir 

diversas vezes, vindo para o Brasil. Ora esse fato intensificará sua consciência 

de um Novo Tempo, oscilando entre as facetas do engano e desengano da 

Corte Lusitana e de si mesmo.  

Reconhecidamente, sua postura autoral para com seu tempo foi tida (do 

ponto de vista religioso), como estranha e irreal, peculiaridade que tinha de 

comum com o outsiderismo da escritura universal. Disso resultaram muitas 

investidas contra ele, dentre as quais, a de um homem desajustado. Contudo, 

tal fato foi-lhe providente, uma vez que lhe permitiu longa reflexão acerca do 

mal-estar (sentimento de inadaptação ao estilo barroco-religioso) e da justa 
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necessidade de novas resistências e utopias político-religiosas. Nesse sentido, 

o jesuíta foi um dos precursores do outsiderismo autoral na literatura brasileira, 

abrindo essa perspectiva para inúmeros outros, que com grande atualidade, 

bem representam sua outsideriana visão, na prosa e na poesia, como por 

exemplo, o renomado escritor, de ascendência semita (homem de nação), 

Samuel Rawet, com sua obra, Os Sete Sonhos (1991). Sua visada escritural 

outsideriana foi a grande virtude que lhe faltava (até Ânua), para empreender 

com afinco sua nova batalha em favor de todos aqueles que tinham a 

integridade ameaçada pelos escândalos do colonizador do Povo Brasilis.  

 

Muito me lastimo das ofensas que na repartição desse Governo se fazem a Deus, e do 

pouco remédio [carência de solução] que se lhes pode pôr de longe (…). Hoje faz oito 

dias degolaram no nosso terreiro [redução] o fidalgo que de lá [de Portugal] veio preso 

pelas mortes de sua mulher e filhas, e vai a sua cabeça para ser posta no lugar do 

delito (…). Mas que se pode esperar de uma morte quando tantas e tão repetidas não 

bastariam para emendar os que ainda se não acham livres totalmente do perigo? 

Também desta banda [Brasil] não falta que chorar. Eu posso pouco, mas foi [sic] mui 

pronto para em tudo o que me for possível ajudar (…). Não faço fim de me admirar (…). 

Muito senti ser partida a frota quando recebi a [carta] de V. Rev.
ma

, para fazer ao padre 

vigário geral uma valente apologia, quando lá tenha chegado alguma calúnia. O certo é 

que todo zelo [da humanidade] consiste em não fazer nada e não querer que os outros 

façam (…). Ah! (…) que ainda me divirto [no limiar de oitenta anos de vida] em compor 

e escrever, quando está chamando por mim a conta [avizinhando-se a morte], e não sei 

como a hei-de dar (…). Bahia, 09 de setembro de 1687 (2003, p. 251-252).  

.  

Vê-se, com base no fragmento acima, sua escritura epifânica, que o 

levou a refutar todo e qualquer sofisma mantenedor de falsos paradigmas 

humanísticos, particularmente a falsa ideia de homogeneização natural da vida 

humana. Assim, ainda que, por longo tempo, entrincheirado de todos os lados 

pelos ditames da Companhia de Jesus e do próprio corpo-místico (Coroa-

Igreja), com os quais se confrontava, não perdia o foco de um novo tempo e 

fazia de suas cartas um contínuo farol dessa esperança para seus leitores.  

Nessa perspectiva, o jesuíta se nos revela que seu “ser” outsider é um 

sujeito em constate Re-volta, o qual não se contenta em contemplar ou 

confrontar a ferida do seu tempo, mas necessariamente, tem de remexê-la à 

procura de novas soluções. Assim, não apenas discursa, mas também vivencia 
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sua realidade, ao preço da solidão e da própria dor inevitáveis, Paixão que o 

faz ver melhor a vida porque está de-fora (outsider). No caso do Padre Vieira, 

dir-se-ia – na linha de Colin Wilson (sem qualquer heresia teológica) – que, em 

suma, trata-se de um Santo frustrado (martirizado precocemente), ou, 

humanamente, tido por mal sucedido. Por isso, importa compreender como 

esses sujeitos desajustados com sua geografia e consigo próprios, podem ser 

um outsider duplamente romântico e existencialista (tão necessários à Aldeia 

Global atemporal) mediante seu dizer-fazer. 

 

a) O OUTSIDER ROMÂNTICO  

O outsider romântico autoral do jesuíta pode ser resumido no seu slogan 

particularmente interior: Começo a viver, porque vivo com privilégios de morto 

(VIEIRA, 2009, v. 3, p. 169-170). Essa frase, aparentemente abstrata, era, 

contudo, um dos seus programas de vida outsideriana. Ela resume a questão 

da auto-expressão, própria do outsider romântico, ficcional ou realmente. É 

como se diz a esse respeito a definição seguinte:  

 

Ele nunca está vivo naquilo que faz (…). Ele apenas é um tubo por onde escorre a vida 

(…). O dever do Outsider é o de achar um modo de agir no qual ele se aproxime mais 

de si, isto é, no qual ele obtenha a auto-expressão (WILSON, 1995, p. 69).  

 

Nesse sentido, vem à tona um novo aspecto do outsider jesuíta, que 

consiste no caráter de estrangeiro e forasteiro (de certo modo já contemplados 

nas entrelinhas), bastante analisados na obra Estrangeiros para nós 

mesmos, de Júlia Kristeva (2004) Assim, pode-se dizer que o jesuíta, embora 

fosse religioso barroco e lusitano, não se sentia, plenamente, afiliado a esses 

valores e crenças de sua comunidade político-geográfica. Ao contrário, tecia e 

destecia outro mundo de continua Re-volta às raízes da vida ou ao Outro que 

percebia dentro e fora de si mesmo.  

Essas suas pequenas atitudes escriturístico-românticas eram habilmente 

ensaiadas sob fugas transgressoras, que o constituíam na qualidade de notável 

outsider cartográfico, mediante gestos concretos de inconformismo ou 

desligamento do pseudo-status quo de seu tempo, assim como o frequente 

desejo libertário ou de emancipação humana.  Certo é que a História da 
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Literatura está repleta de escritores que comungam dessa sua postura 

deslocada, os quais saíram de suas terras ou de si mesmos, para nunca mais 

voltar, em favor do bem-comum. Sem dúvida, considerando a literatura de 

resistência e utopista de Padre Antônio Vieira (contemplada nessa pesquisa), 

percebe-se que sua principal característica romântico-outsideriana consiste em 

ser um sonhador de outros mundos, como alguém que já tivesse morrido e 

vivesse, agora, sua existência póstuma.    

 Dessa forma, julga-se que a cartografia do jesuíta contém um fio de vida 

atual e essencial aos homens de todos os tempos, uma vez que seus 

questionamentos compreendem a linha que abrange a vida e a morte, 

conforme Pécora (2002, p. 17). Na sua escritura há muitas perguntas sem 

respostas, mas sua peleja humanística não induz o leitor ao estado de 

desespero, pelo contrário, seu outsiderismo é equilibrado diante de tantos 

desequilíbrios atemporais (fiado a enxergar a luz no meio das trevas) era, com 

certeza, sua meta inalienável, como se pode ver em sua História do Futuro. 

 

Nenhuma cousa [sic] [mais apetitosa] se pode prometer à natureza humana (…) que a 

notícia dos tempos e sucessos futuros (…); e isto é o que oferece (…) ao Mundo essa 

nova e nunca ouvida História (…). Intenta manifestar ao Mundo aqueles segredos 

ocultos (…) que não chegam a penetrar o entendimento (…). Deus (…) é a primeira 

fonte de toda a sabedoria (…), repartiu os tesouros dela tão liberalmente com os 

homens (…), [mas] sempre reservou para si a ciência dos futuros (…), que distingue os 

deuses dos homens (…). E daqui (…) veio (…) aos homens aquele antiquíssimo 

apetite de serem como deuses (…). Como é inclinação natural do homem (…) apetecer 

o proibido e anelar ao negado, sempre o apetite e a curiosidade humana estão batendo 

às portas deste segredo (…), a ciência das que hão-de-ser (…). Para satisfazer, pois, à 

maior ânsia deste apetite (…), hão-se de ler [a] História [do Futuro] para a felicidade e a 

paz universal (…), confiança (…) para esperar (…) e (…) tão [deleitoso] gosto (…) 

Futuro (VIEIRA, 2008, p. 121, n.1-13).  

 

Paradoxalmente, duas características desse outsiderismo vieiriano 

consistem em seu estranhamento e irrealidade, na linha de muitos escritores 

outsiders, como: Ernest Hemingway (1898-1961), Franz Kafka (1883-1924), 

Keats, Albert Camus (1913-1960), Fiódor Dostoiévski (1891-1981), só para 

citar alguns nomes dessa grande constelação, entretanto de forma persuasiva, 

propõe para o mundo, em suas cartas, sérios questionamentos sobre a nova 
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forma de ver e sentir da humanidade e convida atemporalmente cada homem a 

não se fechar à esperança futura, antes a buscá-la no hic et nunc. Assim, 

percebe-se melhor a importância e identidade do outsider na História da 

Humanidade, refletindo sobre a outsideriana História do Futuro à luz de Padre 

Antônio Vieira.   

Nesse sentido, pode-se falar uma verdadeira literatura do exílio ou da 

emigração. Ela é emigrada, primeiramente, da pátria, depois dos familiares, 

dos amigos e, por fim, da sua própria língua. Logo, o outsider românico, de 

Colin Wilson, é essencialmente um sujeito “fora-de-lugar”. Alguém tão 

desloucado que já não tem certeza de quem ele é. Ele encontra um Eu, mas 

este não é o seu verdadeiro Eu. Sua única certeza é sua contínua Re-volta.  

Sua pré-ocupação é a de todo outsider: encontrar o caminho de volta, 

que passa necessariamente pela prática da linguagem escritural. Ele escreve, 

para inscrever-se na lembrança dos contemporâneos e não cair no 

esquecimento e vencer a solidão, causada pelo permanente desenraizamento, 

a fim de sobreviver. Dessa forma, o outsider é um eterno exilado (enquanto 

impossibilitado de voltar ao ponto de origem, salvo pela memória ou pela 

manutenção da língua materna, como idioma de expressão nativa). 

Assim, identificação do outsider romântico está intimamente relacionada 

à forma como os escritores (de ontem, a exemplo de Padre Vieira, e de hoje, 

entendido como dos tempos modernos, a exemplo de James Joyce) 

expressam sua angústia literária em relação a sua auto-expressão. Nesses é 

notório o contínuo conflito entre os meios circundantes e os desejos pessoais.  

Particularmente, em Padre Vieira, essa visada está presente em suas 

diversas fugas, em que renuncia aos privilégios da Metrópole Lusitana pela 

humilde vida campestre da aldeia informal. Nisto consiste a absoluta ruptura 

entre o escritor, comodamente insider, e o insistente outsider vieiriano. Em 

síntese, o fragmento seguinte ilustra a questão do romântico outsiderismo de 

Padre Vieira, ligado ao problema da auto-expressão ou da não auto-realização. 

 

Tanto que cheguei a esta [cidade de Calcedônia] me meti logo num deserto, tratando-

me em tudo como morto e sepultado; e esta foi a razão de não escrever na primeira 

frota [ao arcebispo de Calcedônia], como agora o faço, tendo acrescido novas causas, 

e igualmente forçosas, de ressuscitar, depois de em Portugal se verem as minhas 
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cinzas [alusão ao ultraje de incineração de sua imagem em Coimbra – símbolo de ser 

queimado pela inquisição]. (…) Aqui não há novidades (…). O governo eclesiástico 

padece a falta de prelados (…). Bahia, 23 de maio de 1682 (…). Humilíssimo, 

devotíssimo e obrigadíssimo servo. Antônio Vieira (2003, p. 248-250).  

 

De acordo com o fragmento acima e a teoria de Colin Wilson, a postura 

escritural de Padre Vieira é tipicamente de um outsider romântico clássico, 

tecido e destecido, em um crescendo, do teocentrismo ao humanismo. Essa 

faceta autoral pode ser reanalisada em suas incontidas fugas de Portugal para 

o Brasil, expando-se inclusive ao risco de pena de morte real. Tal outsideriano 

comportamento só é explicável, considerando que essa parece ser uma forma, 

por ele encontrada, para controlar seu impasse existencial e não sucumbir, na 

perspectiva teórica do outsider romântico e de sua fuga a seguir: 

 

 Pax Christi (…). A armada haverá chegado sem carta minha, nesta darei conta a V. 

Rev.ª de tudo que tem passado acerca da missão do Maranhão (…). Bem vejo que os 

riscos do mar são grandes, mas alguma cousa (sic) hão-de deixar a Deus os que 

dedicam tudo a Ele (…). [Fuga] [Re] torno a Lisboa (…), deixando os demais 

embarcados, e parecendo-nos que com esta dissimulação se encobriam melhor os 

meus intentos (…), donde em amanhecendo me veio recado para que fosse falar a 

S.A. Fui (…), e (…) disse-me que esperasse para depois (…), tudo a fim de me deter; 

mas eu me saí e me fui embarcar [para o Brasil] a toda pressa (…). Tomei mulas em 

Belém e me parti a Lisboa. À porta do Paço achei o mestre do navio do Maranhão, que 

me disse o mandara chamar El-Rei, para dizer-lhe que o havia de mandar enforcar se 

no seu navio fosse o padre Antônio Vieira (2003, p. 118-122). 

 

Logo, desde cedo ele rompe em sua escritura com a vida social barroco-

seiscentista, como uma estratégia alternativa, para quebrar os grilhões e 

aguilhões do mundo dito civilizado, o qual pesava sobre sua missão 

escriturística. Contudo, quando mais se afastava desse mundo (conflito), tanto 

mais se confrontava com a contínua razão que o conduzia a anunciar um Novo 

conflito. Nesse sentido, vive imerso em infinda tensão histórica, que também 

continua a pesar sobre os Outsiders escritores de hoje, como segue:  

 

O civilizado e o homem-lobo [ou Lobo da Estepe] vivem em inimizade a maior parte do 

tempo; (…). Mas às vezes, como na taverna, eles fazem as pazes, seguindo-se daí, um 

estado estranho: pois Harry descobre que a combinação dos dois o faz semelhante aos 



141 

 

deuses. (…) Na condição de um auto-realizador, ele deliberadamente cultiva suas duas 

naturezas opostas até o ponto do conflito ameaçar dividi-lo em dois (sic), porque sabe 

que quando tiver descoberto o segredo de reconciliá-los permanentemente, viverá em 

um nível de intensidade do burguês (WILSON, 1995, p. 53).  

 

Como diz Colin Wilson: o outsider romântico é um sonhador de outros 

mundos (…), o cantor ocioso de um dia vazio (WILSON, 1995, p. 43), o qual 

está sempre receoso de que o mundo não tenha sido, devidamente, criado 

para satisfazer o espírito humano e levá-lo a cumprir sua vocação plena: ser 

feliz. Por isso, vive progressivamente inquieto e quase-frustrado, na incerteza 

de vir a desfalecer sem experienciar, coletivamente, um Novo Dia. 

Assim, conforme o fragmento acima do clássico tratado do outsiderismo 

Lobo da Estepe, de Herman Hesse, destacam-se entre outras coisas, a 

identidade do outsider romântico como um ser invulgarmente sensível e mais 

consciente das tensões do homem (natureza/espírito e emoção), no fito de 

salvá-lo do racionalismo frio e meio-termo-burguês, que o afastam da sua 

vocação primeira e última, que consiste na felicidade quotidiana.  

 Logo, além de desajustados, solitários, estrangeiros na própria pátria e 

escritores de filosofia oblíqua, os outsiders – em suas visadas românticas - têm 

de comum, com a arte de Padre Vieira, além de sua prosa e versos 

desencantados e visionários, suas polêmicas e trágicas biografias como, por 

exemplo, a do pintor Vincent Van Gogh, dos filósofos germânicos Friedrich 

Nietzsche e Sören Kierkegaard; a dilacerada prosa dos russos Dostoiévski e 

Leon Tolstóy; a escrita flamejante do americano Ernest Hemingway; e os 

romances existencialistas dos escritores galicanos Jean-Paul Sartre e Albert 

Camus (só para pontualizar alguns dos grandes luzeiros).   

 

b) O OUTSIDER EXISTENCIALISTA 

 

Em geral, na cartografia do jesuíta, suas outsiderianas visadas de cunho 

romântico e existencialista, na linha de Colin Wilson, estão sempre 

intrinsecamente muito próximas, de forma que não se pode separá-las, senão 

pedagogicamente. Olhando o outsiderismo de Padre Antônio Vieira não apenas 

como aquele que contempla a ferida do seu tempo, mas também como aquele 
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que a mexe e a remexe em sua escritura, vê-se que a problemática de suas 

cartas não está restrita à questão social (ao ser fora-de-lugar). Essa tensa 

questão inicial avoluma-se em sua escritura e transcende os aspectos gerais 

do outsider romântico, uma vez que se trata da inadaptação ao status quo que 

lhe é coetâneo, a qual é direcionada, sob novas resistências e firmes utopias, 

rumo a uma nova visada: a existencialista.  

Nesse sentido, a exemplo do protagonista de A Náusea, do filósofo 

francês Jean-Paul Sartre, seu viés existencialista vê o mundo como uma 

enfermidade. Envolto nessa névoa de estranheza e irrealidade, o jesuíta chega 

a criticar a natureza humana decaída, considerando-a também como caótica, 

doente e enfastiante, tal como ocorre no existencialismo.   

 

[À rainha D. Catarina de Inglaterra, 25 de setembro de 1695]. Senhora. – As memórias 

de V.M. [Vossa Majestade] que li na carta (…) tão próprias da real benignidade e 

grandeza de que elas e V.M. descende, me enterneceram de maneira que, se no Brasil 

houvera poder para dispensar nas leis da Religião, logo no primeiro navio se 

embarcava como em um ataúde a minha extrema velhice, para ir acabar felizmente 

(grifo nosso) a vida prostrado aos reais pés de V.M. (…), assim de o fazer outra vez, 

como de me passar a Inglaterra, que era o meu intento (…). Enfim (…), não achando 

em Portugal (…) a correspondência do afeto (…), me condenei ao desterro deste 

Brasil, para nele comutar, se pudesse, o Purgatório (grifo nosso). Aqui estou ainda vivo, 

já quase desacompanhado de mim mesmo, na falta de quase todos os sentidos; mas 

sempre com a alma nesse palácio da Natividade [cocheira de animais]. Ontem (…) 

[veio] me ver (grifo nosso) a uma quinta ou deserto [Quinta, bairro em que na Bahia 

terminou seus dias], onde passo retirado, um soldado da frota, só por curiosidade de 

poder testemunhar em Lisboa que inda sou vivo (grifo nosso) (…), e todas as novas 

que lhe ouvi foi sempre com lágrimas nos olhos (…). Onde o agradecimento é ofensa, 

bem se podia ser secretário destes corações (…). Enfim, minha rainha (…), ainda 

posso dizer missa todos os dias (…), não sei se em mim ou fora de mim (…). Peço a 

Deus me deixe ver a V.M.  na eternidade (2003, p. 496-497).  

 

Diversamente do outsider romântico, cuja principal característica é a 

irrealidade, o outsider existencialista é reconhecido pela plena imersão na 

realidade humana, embora, na linha teórica de Colin Wilson (1995), o outsider 

romântico seja o pai dos outsiders existencialistas. Nessa perspectiva, 

depreende-se do fragmento cartográfico sobrecitado, que o outsider escritor 

jesuíta responde ao fastio existencialista ou à sensação de irrealidade, 
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imergindo, até o fim dos seus dias, na real luta da humanidade em favor da 

verdadeira justiça universal.  Por isso, empenhou e desempenhou sua palavra, 

chegando, historicamente, a situações limite. Sua palavra empenhada e 

desempenhada conduz sua vida a situações limites entre o viver e o morrer 

pelo bem-comum, com base em uma ética de renúncia e disciplina, que se 

manifesta em grande variedade de cartas, ao longo de quase nove décadas. 

 Assim, acredita-se que essa suposta ética existencialista da escritura 

vieiriana teria como meta a condução do ser humano ao desapego das 

contingências diárias, de forma a torná-lo mais virtuoso e menos vulnerável à 

escravidão do quotidiano. Nisto consiste o aspecto geral de sua cartografia 

outsideriana existencialista. 

Nessa perspectiva, Padre Vieira problematiza, de modo implícito-

explícito, em sua arte cartográfica, questões esquecidas no período barroco-

seiscentista, como: o mundo de estabelecidos outsiders infensos a toda sorte 

de progresso dos autênticos outsiders. Dessa forma, transcende de sua 

primeira fase (de outsider romântico) para a segunda fase (de outsider 

existencialista), tornando-se cada vez mais preocupado com o humanismo e 

inserindo-se paulatinamente na realidade universal desse perfil, aqui entendido 

consoante a concepção seguinte a esse respeito: 

 

Esses homens [outsiders existencialistas] estão em uma prisão: tal é o veredicto do 

outsider. Estão muito contentes na prisão – animais engaiolados que nunca conhecem 

a liberdade; mas assim mesmo é [liberdade] prisão. E o outsider? Ele também está na 

prisão (…), mas ele sabe disso. Seu desejo é fugir. A fuga da prisão, porém, não é 

coisa fácil; é preciso conhecer muito bem a prisão (WILSON, 1995, p. 153).  

 

Dizimar toda a escravidão do espírito humano, que o impede de alcançar 

sua plena emancipação sócio-cultural, foi a grande visada dos diversos 

outsiders na cartografia de Padre Vieira em relação aos seus leitores.  A 

grande crítica de seu fazer outsider consistia em confrontar a injusta negação 

da auto-expressão do insider versus outsider. De outra forma, é como se o 

jesuíta persuadisse seus leitores de que a única emancipação dos autênticos 

outsiders de ontem e de hoje reside no encontrar a vida positiva, ou seja, não 

apenas imergir no autoconhecimento, mas também reeducar a vontade para 

prevalecer no intelecto, aumentando, assim, o sentido e a intensidade de suas 



144 

 

ações libertadoras. Logo, é preciso caminhar continuamente em direção à 

Verdadeira Vida, mesmo que por ora ela se encontre decaída, enferma e até 

mesmo podre, sob densas camadas de neopessimismo.   

 

(…) Palavra de Deus empenhada e Desempenhada: empenhada no primeiro sermão, e 

desempenhada no segundo. Fervia a Bahia em (…) festas [em virtude do nascimento 

do novo príncipe de Portugal], quando (…) as enlutou (…) com a notícia da repentina 

fatalidade com que já nós havia deixado [falecido] o princípio D. João IV. Em todos foi 

geral o sentimento [de desânimo], e em mim muito maior a confusão, pois as 

esperanças de quanto tinha pregado [sobre o advento do “Quinto Império de Portugal 

Esperança das Nações”, a haver, sob a égide desse monarca] as desfazia a mesma 

morte, não se conformando por outra parte com as Escrituras, que eu tão largamente 

tinha alegado em seu próprio e natural sentido [interpretação à letra]. No meio desta 

perplexidade recorri outra vez ao arquivo da Providência Divina (…), que são as 

Sagradas Escrituras. (…) Vim a entender que a mesma esperança que todos tinham 

por sepultada, não estava morta, mas viva; e já tinha passado à pena boa parte deste 

pensamento (…). De todas as notícias (…) me aproveitei (…) e formando o discurso 

apologético, em que tornei a defender e confirmar quanto tinha pregado [acerca da 

tese-utopia do “Quinto Império de Portugal, a haver”] (2003, p. 253-254).   

 

Enfim, o outsider, quer romântico, quer existencialista, tem em comum a 

realidade como asfixiante ou cerceadora de sua autoexpressão. O que se pode 

depreender, subliminarmente, do trecho cartográfico sobrecitado é que há no 

ser outsider um desejo eviterno de fuga, não obstante a liberdade seja seu jugo 

áspero e seu fardo pesado. Nessa perspectiva, Colin Wilson atesta, nestes 

termos, quão árdua é a vocação do outsider escritor: Dizer a todo homem que 

pense por si mesmo, que resolva o problema do bem e do mal e depois aja de 

acordo com a sua solução (1995, p. 184) é a via-crucis dos verdadeiros 

outsiders de ontem e de hoje, particularmente, do cartógrafo jesuíta.  

 Entretanto, a recompensa que o mundo costuma oferecer aos escritores 

outsiders em geral (conforme aventado desde o início) são os injustos 

estereótipos de estranho, estrangeiro, sujeito sonhador, alienado e indesejável, 

conforme se pode constatar no romance Outsiders, vidas sem rumo, de 

Susan Hinton (2011), em que a escritora analisa essa questão outsideriana e 

problematiza o porquê das rivalidades e preconceitos insiders versus outsiders, 
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tendo os norte-americanos como data-show do eletrizante enredo do Mesmo 

contra o Outro, de acordo com o fragmento seguinte:  

 

Quanto saí do escuro do cinema para a claridade da rua só tinha duas coisas na 

cabeça: Paul Newman e descolar uma carona para casa. Eu estava querendo ser 

parecido com o Paul Newman [ator desse filme] – ele tem um ar durão e eu não tenho, 

mas tenho a impressão de que até que não sou feio (…), mas não tenho outra saída 

senão me contentar com o que tenho (…). Sou greaser [outsider]. (…) Foi uma longa 

caminhada até em casa, além do mais sem companhia (…). Quando vejo um filme com 

alguém acho meio chato (…). Nisso sou diferente (…). Os greasers não podem ficar 

andando sozinhos porque senão alguém os acerta ou então vem um e grita “greasers!” 

(HINTON, 2011, p. 05-06).  

 

 Mediante notas do próprio romance em questão, sabe-se que a 

expressão greaser é originalmente brilhantina, contudo, nesse romance (que se 

passa em Oklahoma), significa quem faz a lubrificação de automóveis e 

máquinas. Metafórica e extensivamente, esse termo é aplicado nos Estados 

Unidos da América como sinonímia de pessoas maltrapilhas, tidas por sujas ou 

como designativo dos brancos pobres – de origem latino-americana (losers). 

Subliminarmente, essa expressão discriminatória continua a ser uma recusa 

aos outsiders. Greaser – implica dizer aquele que “não tem”, um nada. 

 Historicamente, o rótulo de greaser (modalidade de outsider, assim 

como loser – com menos frequência) é uma forma genérica e preconceituosa 

de se designar os habitantes do Leste norte-americano, assim como Socials 

(estabelecidos), para os habitantes do Oeste americano. Há, certamente, 

nessas expressões uma persistente rivalidade entre tais grupos sociais. Talvez 

o fragmento que segue do romance em análise – com notáveis trocas de farpas 

entre os Greasers (tidos como fora-da-lei) e os Socials (estabelecidos) – 

resuma bem a questão sobre o ser estrangeiro ou outsider, na Aldeia Global, 

onde não há lugar para o Outro, já que esse sempre questiona o Mesmo:  

 

- Você sabe o que é [um] greaser?  - perguntou [ironicamente] Bob [um social ou soc 

modelo de xenofobia contra toda e quaisquer formas de outsiders]. – Branco pobre e 

cabeludo [grifo nosso]. Senti o rosto empalidecer [declara um greaser]. Já me 

disseram muita coisa, muito palavrão, mas nunca nada me pegou tanto quanto aquilo. 

Ouvi uma espécie de engasgo ao lado (…). – Sabe o que é um soc [abreviatura de 
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Social, retruca um greaser]? Eu disse, a voz tremendo de raiva. – Branco bundão de 

Mustang e camisa xadrez [grifo nosso] – Depois, como não me veio nada à cabeça 

que fosse ofensivo (…) para dizer a eles, cuspi neles (ibidem, p. 62-63). 

 

3.3. A RE-VOLTA DO ESTRANGEIRO À ESTRANHEZA 

 

Historicamente se constata que o estrangeiro continua a ser visto por 

muitos povos como um inimigo, espião, outsider oportunista, persona non 

grata. Padre Antônio Vieira, no conjunto de suas cartas, trata dessa questão, 

especialmente quando da sua missão de embaixador lusitano na França, por 

exemplo, de que alimentou verdadeira náusea existencial.  

Essa concepção em relação ao estrangeiro ou forasteiro parece haver 

atravessado os séculos sem grande transformação, salvo o interesse 

mercadológico que o mundo globalizado tem manifestado para com as divisas 

cambiais macro-econômicas, que o estrangeiro (turista) pode proporcionar 

mundo afora. Contudo, o respeito à alteridade do estrangeiro, dentro da 

apertada concepção nacionalista, também se manifesta, mas enquanto forma 

de autoconhecimento do ser humano:  

 

É agradável e interessante expatriar-se para abordar outros climas, mentalidades, 

regimes; mas por outro lado a acima de tudo, esse deslocamento somente é feito com 

a finalidade de voltar a si mesmo e para a sua casa, para julgar ou rir de nossos limites, 

de nossas estranhezas, de nossos despotismos mentais ou políticos. O estrangeiro 

torna-se então a figura na qual se delega o espírito perspicaz e irônico do filósofo, o 

seu duplo, a sua máscara. Ele é a metáfora da distância que deveríamos tomar em 

ralação a nós mesmos, para relançar a dinâmica da transformação ideológica e social 

(KRISTEVA, 1994, p. 140).  

 

Nesse sentido, Padre Vieira (assim como Fernando Pessoa, para citar 

um exemplo lusitano próximo) foi duplamente vítima desse mal-estar. Primeiro, 

porque ainda criança expatriou-se para o Brasil, Colônia de Portugal, onde se 

radicou; segundo, porque – como é sabido pela poética epistolar – teve de 

viajar até o fim de sua paixão, no fito de conhecer, dividir e alterar 

conhecimentos com seus leitores. Dessa forma, é um escritor moderno e 

estrangeiro de si mesmo ou um ser estranho, cuja polifonia seria vista hoje 

para além do bem e do mal, na linha de Kristeva (1994, p. 121). Contudo, o 
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estrangeiro da citação acima, equipara-se liricamente ao benquisto turista 

global, sem considerar os meandros e a própria xenofobia que, em grande 

parte do Planeta, continua a ser propagada contra o estrangeiro em geral.   

 Certo é que todo outsider, enquanto estrangeiro, é considerado por 

muitos como persona non grata, simplificadamente. Essa sofrível realidade 

continua, hoje, particularmente, sob o ódio que muitos povos alimentam contra 

o estrangeiro (em virtude de torpes razões pré-científicas).  

 Por fim, reconhecer o estrangeiro em si, parece ser a única forma de 

não detestá-lo. O estrangeiro, que tanto nos incomoda, na verdade nasce em 

cada um de nós pela consciência de nossa diferença, cuja visão só se apaga 

quando nos reconhecemos todos estrangeiros, segundo Kristeva (2004, p. 50). 

O homem primitivo tinha o estrangeiro, naturalmente, na conta de inimigo ou 

adversário intragável, concepção essa que inda persiste na atualidade:  

 

O estrangeiro é um “sintoma” (…): psicologicamente, ele significa a nossa dificuldade 

de viver como outro e com os outros; politicamente, assinala os limites dos Estados-

nações e da consciência política nacional que os caracteriza e que todos nós 

interiorizamos profundamente, ao ponto de considerar como normal que existam 

estrangeiros, isto é, pessoas que não têm os mesmos direitos que nós (…). Diante do 

problema do estrangeiro, os discursos, as dificuldades, até mesmo os impasses de 

nossos predecessores não formam somente uma história; eles constituem uma 

distância cultural que deve ser preservada e desenvolvida (…). Estamos todos em vias 

(sic) de nos tornarmos estrangeiros num universo mais do que nunca ampliado, mais 

do que nunca heteróclito, sob a sua aparente unidade científica e de comunicação 

(KRISTEVA, 1994, p. 108-109).   

 

Na linha vieiriana, o fim da estranheza não acontece pelo mero acolher o 

estrangeiro no interior de um sistema que o anula, senão coabitar com ele, na 

condição de outro estrangeiro. É preciso ir ao encontro do estrangeiro, a 

começar pela autêntica renúncia contra o diferente, tornando seu jugo suave 

(sem nivelamento nem esquecimento) e seu fardo leve, com palavras e gestos. 

 

a) A QUESTÃO VISTA DE DENTRO E DE FORA 

 

Sociologicamente falando, o exacerbado insiderismo reduz a identidade 

do outro de forma simplista (ignorando as múltiplas dimensões da identidade 
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humana), mediante termos como ser pertinente ou não ser pertinente, 

simploriamente anulando os graus de pertinência daqueles que estão ou são 

de dentro em relação àqueles que estão ou são sempre de fora, por exemplo.  

Os impedimentos ao conhecimento são determinados por diversos 

fatores: ser ou não ser membro (insider) de uma dada comunidade, gênero, 

origem, idade, classe social, por exemplo. Ao que se percebe, são inúmeras as 

escalas que bloqueiam o acesso ao conhecimento e estigmatizam a sociedade 

entre insiders versus outsiders, histórica e literariamente. Assim, tratar dessa 

questão na epistolografia de Padre Vieira suscita questões que de per si ficarão 

sempre em aberto, por que não há uma solução satisfatória nos campos 

teórico-literários, conforme Jensen (2004, p. 20-23). 

Além disso, do ponto de vista do holismo semântico, contrário às teorias 

atomísticas, as quais afirmam que, para se entender o significado de uma 

palavra, não é necessário se entender nada das suas relações com outras 

palavras nem com seu contexto, em uma rede de significação, ou que o 

significado se encontra nas palavras. Não há diferença essencial entre insider e 

outsider, consoante já frisado.  

Em suma: enquanto seres racionais, não há qualquer prioridade ou 

autoridade semântica do insider sobre o outsider, com base na forma de 

acesso aos estados mentais. Logo, não há insiderismo absoluto, senão apenas 

relativo, conforme atestam os teóricos em análise, apesar das controversas 

teorias da semântica holística que defendem que a significação de qualquer 

elemento linguístico seja necessariamente vinculado às significações de outros 

e que sua função depende de uma rede contextual.  

Contudo, a grande diferença-impedimento à acessibilidade 

(comunicabilidade) do conhecimento entre insiders e outsiders consiste na 

própria linguagem daqueles em relação à linguagem destes, segundo Nielsen 

(2008, p. 37). Pode-se até minimizar essa questão de diversas formas na arte 

cartográfica de Padre Vieira, contudo, não se pode negá-la nem subestimá-la. 

 

b) PADRE VIEIRA, UM OUTSIDER BARROCO 

Considerando o fazer outsider da cartografia do jesuíta até aqui, com 

sua constante oscilação entre o outsider romântico e o existencialista (na 
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perspectiva de Wilson), pode-se afirmar que a irrealidade e o estranhamento - 

identidades comuns a todo e quaisquer outsiders,  também estão presentes na 

escritura do jesuíta, constituindo-se em um conjunto de características típicas 

do outsider clássico e também barroco-seiscentista. Sua grande marcha de 

escritor outsider está fulcrada na forma de Re-volta, consoante já frisado. 

Acredita-se que para contemplar de modo sinótico essa mudança de 

perspectiva na atitude escritural da poética de Padre Antônio Vieira, basta 

rememorar sinteticamente os três grandes momentos pedagógicos de sua arte 

epistolar (frisados alhures nessa pesquisa), como: sua resistência em Ânua, 

sua firmeza utópica frente ao Tribunal da Inquisição Portuguesa e, por fim, sua 

corroborada escritura outsideriana, particularmente perceptível da sua última 

viagem de Portugal ao Brasil até sua última Carta-Circular, suplicando silêncio.  

Nisso se percebe quanto o jesuíta tinha consciência de sua 

correspondência cartográfica, de cunho libertador, acima de qualquer outra 

vocação passageira. Sua arte pode revelar não apenas sua engajada condição 

de estrangeiro, de um ser fora-de-lugar, um desterritorializado, mas sobretudo 

de um escritor, singularmente imerso na realidade/irrealidade de seu povo, em 

contínua diáspora carente de um verdadeiro dizer-fazer do intervalo, traduzido 

em imagens significativas de seu tempo,  visando a um Novo Homem em um 

Novo Mundo de paz universal, indistintamente para toda a humanidade. 

Esse incansável humanismo escritural de Padre Vieira, em favor de 

todos os viventes, pode ser visto sobretudo em suas ditas últimas cartas (no 

limiar dos seus noventa anos), particularmente, quando se corresponde com a 

Coroa Lusitana. Guiado pela sua fé na Providência, o jesuíta segue seu 

romance-epistolar até o fim (mesmo quando já não tinha mais o sentido da 

visão), ditando suas cartas a um secretário, a fim de não cessar de motivar e 

suplicar benefícios em favor do bem-comum, acima do pessoal, sempre 

preocupado em resgatar da humilhação os povos pelos quais dedicou grande 

parte de sua vida, especialmente pelo Povo Brasilis, consoante segue: 

 

[À rainha D. Catarina de Inglaterra, em 24 de junho de 1697, dias antes do falecimento 

do jesuíta]. Senhora. - Nesta frota não tive carta (…) nem (…) novas, que em todo ano 

são a minha esperança, e única consolação deste meu desterro; mas (…), falam com 

tal veneração nos extremos de suas heróicas ações reais e virtudes, que os não posso 
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ouvir sem lágrimas, e (…) invejas dos que gozam de perto o bem de que eu não fui 

digno. (…) Uma carta tive de um irmão (…) e me conta miudamente (…) a edificação 

de toda a corte, a piedade e a grandeza com que V.M. [Vossa Majestade] não só se 

digna de sustentar e mandar assistir aquela casa [dos mais pobres].  (…). Em tempos 

tão perigosos como os presentes (…), depois de trinta anos de paz, tende-se por 

melhor a neutralidade [com a França], sem conseguir as utilidades dela (…); não vejo 

nem considero outro remédio, senão, como dizia, o da Providência Divina, que ordenou 

estivesse V.M. em tal tempo em Portugal para seu único remédio. Eu tenho por certo 

que os fins hão-de ser felicíssimos ao nosso reino e nação; mas os meios, antes deles, 

de igual dificuldade e perigo (…), pelo conhecimento das cousas (sic) do mundo (…). 

Mais queria dizer (…) neste particular; mas no tempo e idade em que me tomou esta 

ocasião só posso apelar para Deus; e o faço com todo o afeto (…), porém de um ano a 

esta parte (…), perdi totalmente a vista (…), mas fá-lo-ei como merceeiro e com toda a 

propriedade (…) para os dias que sobre os 90 anos posso ter de vida, rogando sempre 

ao Senhor do temporal e eterno que conserve (…), como Portugal e os criados (…), 

com todo aquele afeto que devem as minhas obrigações passadas e presentes (2003, 

p. 498, 499).  

 

Consoante se depreende do conjunto da sua obra, o cartógrafo jesuíta, 

na proporção em que ia se tornando mais amadurecido, igualmente, ia ficando 

um outsider inquietante, porém, fiado na Providência engajada. Sua ironia-

crítica e seu mergulho no providencialismo tomaram formas acuradamente 

robustas nas cartas dos seus últimos instantes. Ao que tudo indica, procurou 

manter sua postura engajada de intenso humanismo até o fim de sua vida. Seu 

afastamento da terra-natal e sua aguçada consciência de outsider escritor 

foram marcas que o acompanharam em toda a sua cartografia. Seus 

questionamentos chegaram ao ponto de pensar não apenas em escrever em 

outras línguas, mas também renunciar à própria língua portuguesa, em virtude 

dos maus tratos e injúrias recebidos, por razões escusas, dos seus patrícios.  

Essa nova perspectiva o levou desde cedo à especialização em vários 

idiomas, inclusive em dialetos e línguas nativas, dentre as quais o tupi, além do 

critério principal de favorecer a perfeita comunhão entre os próprios jesuítas e 

os povos, na missão do Brasil, nestes termos: faremos o que fazem hoje os 

[oradores] do Brasil, que todo o outro inconveniente é menor que começar uma 

conversão sem homens muito práticos na língua, principalmente entre gente 

que mede por ela o respeito (VIEIRA, 2003, p. 126). Visão bastante atual. 
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A utopia que Padre Vieira tentou incorporar em seu repertório 

cartográfico visava a ajudar (entre outras coisas) na superação das diferenças 

entre alta e baixa cultura, como também reencontrar uma forma retórico-

pictórica que revelasse com precisão a mediação dessas imagens onipresentes 

que se interpunham entre o homem e a realidade, estabelecidos e outsiders.  

Logo, se por um lado Padre Vieira comungava com a expansão imperial 

lusitana, por outro lado, discordava vivamente de suas políticas pouco 

humanísticas ou escravocratas, dentro e fora de suas colônias, inclusive no 

Brasil. Pelejou, por meio de sua cartografia e sermões contra o espírito 

falsamente promissor dos colonos e capitães-mores contra o Povo Brasilis, o 

qual o motivou a propor (através de escritos históricos e políticos) à Coroa 

lusitana e à própria Igreja, distintas estruturas imperiais e menos privilégios, 

conforme Pécora (2002, p. 13-14).    

Seu espírito outsider desmitificou, paulatinamente, a então 

inquestionável superioridade da Coroa portuguesa sobre suas colônias, racial 

ou etnicamente falando. Mas, paradoxalmente, apresentava como justificativa 

para a implantação do Império universal lusitano, a necessidade de unir todos 

os povos em um só Senhor.  

Assim, pouco a pouco, passavam os imperialistas da condição de 

libertadores heróicos dos povos conquistados à simples condição de fidalgos, 

em suas cartas e sermões. No Brasil, por exemplo, o jesuíta estabeleceu a 

educação dos autóctones, que começaram a vislumbrar a vindoura liberdade. 

Questionou, singularmente, o poder político-religioso do Paço Lusitano, e 

pagou com a própria reputação, interditos, sanções, exílios, e quase-

excomunhão. Ainda assim, conseguiu manter larga influência no decurso de 

quase toda sua vida, por meio da sábia aplicação de suas estratégias 

escriturísticas ou da pseudomorfose autoral, bem como até da revelação da 

Tese do Quinto Império Lusitano a haver, por cujos inimigos foi condenado. 

Possivelmente, um dos motivos que mais contribuiu para sustentar o 

império lusitano foi o desenvolvimento de sua literatura e, de alguma forma, a 

contribuição das escrituras de Padre Antônio Vieira, enquanto valido do Paço, 

pregador da realeza e embaixador lusitano entre as nações. Acredita-se que, 

ulteriormente, seu outsiderismo cartográfico possibilitou a interação entre os 

brasileiros, que semeavam potencial utopia de emancipação da Coroa.  
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Os vários exílios sofridos pelo jesuíta foram seus novos faróis a apontar 

para esse norte. Graças ao seu cartográfico esforço de reconstruir um Novo 

Povo, as relações entre colonizadores e colonizados foram se estreitando até 

que a voz daqueles deixou de ser para esses como que um dogma natural e 

superior de moral e civilização nos iminentes devires.  

Sem dúvida, a passagem do Brasil da condição de colônia de Portugal 

para a de um país livre, politicamente falando, teve a contribuição inquietante 

das cartas de Padre Vieira. Sua literatura, considerada em terras brasileiras 

como nativa, teve sua parcela de colaboração para a descolonização do Povo 

Brasilis.  

Nesse sentido, acredita-se que suas cartas cumpriram sua outsider 

função e transcenderam da mera condição de gazeta informativo-funcional à 

qualidade de romance-epistolar persuasivo, um verdadeiro mapa retórico em 

progresso, enquanto reflete e refrata experiências, resistências, outsiderismos 

e utopias do colonialismo brasileiro sob a perspectiva dos próprios insiders. 

Portanto, pode-se afirmar que o romance-epistolar vieiriano é atual, 

enquanto luzeiro da literatura outsideriana luso-brasileira (em virtude de sua 

robusta correspondência lusófona), assim como suas cartas (de verificável 

humanismo universalizante), constituíram-no na qualidade de um dos 

precursores da literatura insider (pós-colonial) ou das experiências atuais dos 

escritores ex-colonizados (commonwealth) ou do Terceiro Mundo.  Enfim, neste 

último fragmento das epístolas vieirianas, tem-se de certa forma a síntese 

testemunhal de incansável resistência poética, utopia e fazer outsider:  

 

Eu fiz loucuras de rogos e protestos, não havendo respeito nenhum divino nem 

humano que lhe não pusesse diante dos olhos (…). As razões que me movem (…) em 

secreto estas ordens, e não fazer nada de si não ocasião presente (sic), continuando 

lentamente com a negociação, são infinitas, e que se estão vendo melhor do que eu 

agora as saberei referir (…). Veja se pode haver termo mais claro de dizer El-Rei que 

não quer paz, senão guerra com os Holandeses [sic] (…). Entre concertar, assinar, 

ratificar e executar, há mui [sic] compridas jornadas (…). Não se pode tornar a trás (…). 

Enfim, senhor, o meu ânimo não é que as ordens de S. M. se não obedeçam, mas que 

se obedeçam como convém a seu serviço, e não de modo que sirvam só de apresentar 

nossa ruína (…). Serei o melhor solicitador em procurar que não prevaleçam as 

diligências dos que, tanto contra o bem-comum, querem (…) longe de Portugal (2003, 

p. 428-429). 
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CONCLUSÃO  

 

Em carta a um amigo, Padre Vieira disse certa vez: Começo a viver, 

porque vivo com privilégios de morto (VIEIRA, 2009, v. 3, p. 169-170). Assim, o 

jesuíta consagrou seu slogan de resistência e utopia, que o conduziria até o fim 

dos seus dias. Ora, a literatura de resistência e utopia pode ser apresentada, 

na história da humanidade, sob diversas formas ou estruturas discursivas.  

Logo, em Cartas do Brasil (VIEIRA, 2003), corpus dessa pesquisa, a 

perspectiva da literatura de resistência e utopia é construída à luz da retórica 

da cartografia comunicativa, enfatizando o objetivo de persuadir os 

destinatários quanto à necessidade de criar um estado de coisas mais humano 

em relação à realidade daquele tempo (barroco-seiscentista).  

Ainda nos primeiros anos da escritura vieiriana, à semelhança de outros 

mestres de retórica ensaística, o jesuíta se nos revela em suas cartas o intuito 

persuasivo de conduzir o leitor a buscar perenes valores humanísticos, 

segundo seu estilo de resistência poética. Assim, o bragantino começou sua 

arte epistolar priorizando a precisão narrativa e a elegância retórico-persuasiva. 

Certo é que não há oficina literária que ensine ao ser humano a 

elegância na escrita. Essa procede de certo gênio, que começa onde as regras 

e clichês se acabam. Nesse sentido, percebe-se que a trajetória cartográfico-

libertária do inconformista bragantino começou na primeira carta (Ânua, 1626). 

A partir dessa carta, o jesuíta começa a defender em suas missivas os 

ideais de paz e fraternidade universal sob a forma de prosa apologética, 

familiar, conselheira e judicial de alto e claro estilo. Na condição de experiente 

epistológrafo, o escritor luso-brasileiro demonstra, em suas cartas, que a 

elegância escritural é tão desejável quanto sua simplicidade no dizer e no 

subentendido. Que a linguagem clara espelha o pensamento claro do escritor.  

Essa perspectiva é reforçada em sua escritura desde cedo pelo domínio 

de outras línguas, julgando-as indispensáveis na sua função de escritor, orador 

e missionário cristão, de forma a dizer certa vez: faremos o que fazem hoje os 

[oradores] do Brasil, que todo o outro inconveniente é menor que começar uma 

conversão sem homens muito práticos na língua, principalmente entre gente 

que mede por ela o respeito (VIEIRA, 2003, p. 126). É como se concordasse 

com o princípio filosófico que diz: metade da boa filosofia é boa gramática. 
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Algumas tópicas dessa pesquisa (naturalmente não dogmáticas) são, 

por vezes, controversas e levemente provocativas. O desenrolar de tais 

reflexões tem os propósitos persuasivos de Padre Vieira, embora nem sempre 

essa didática corresponda à genuína expressão do pensamento de quem 

escreve, pois se entende que citar, necessariamente não significa endossar.  

A pré-ocupação dessa pesquisa não se resume só ao dizer, mais ainda 

ao como é dito. Por isso mesmo, alguns textos podem parecer em desacordo 

interno, mas na verdade há uma concertação que motiva sua análise e 

discussão sobre o dito e o subentendido. Prescindindo, aqui, de qualquer 

sofisma, nas cartas vieirianas, o uso da Retórica não implica sua ampla análise 

sobre seus vários sentidos (positivo, negativo, sofístico), mesmo que se 

reconheça que, desde os tempos de Sócrates (filósofo grego), a expressão 

retórica contém em si uma carga de negatividade implícita.   

Por isso, nas cartas de Padre Antônio Vieira, o significado das palavras 

(resistência e utopia) está intimamente ligado ao sentido de seu estilo clássico. 

Quanto aos elementos retóricos (utilizados pelo jesuíta) têm como meta 

favorecer a escrita e a persuasão comunicativa. Logo, pressupõe-se que esse 

aspecto se reveste de capital importância dentro de sua poética-epistolar. 

 Na verdade, a correspondência de Padre Vieira é repleta de resistência 

poética e utopia literária, objetivando comunicar-se mediante a Arte de bem 

dizer (retórica) e ultrapassar o limiar de seu próprio espaço e tempo. Caso 

contrário, sua escritura teria fracassado em seus próprios propósitos, que ainda 

contêm um fio vivo de atualidade, mesmo depois de três séculos de redação.  

A crítica de Padre Antônio Vieira ao status quo de seu tempo 

(particularmente contra os desmandos da Coroa Lusitana e os abusos da 

Inquisição Portuguesa), por vezes, assume no decorrer de suas cartas uma 

tonalidade ensaística atemporal, que convida o leitor à reflexão do presente. 

Acredita-se que essa linha narrativa tem como objetivo particular 

despertar nos leitores e circunstantes, por meio de indagações diretas e 

indiretas a habilidade de argumentar melhor a perspectiva. Esse viés percorre 

quase todos os escritos do jesuíta, inclusive os sermões e Documentos 

Históricos. Tal pressuposto é verificável pela forma como o jesuíta costura suas 

apologias, descendo aos mínimos detalhes em suas missivas, possivelmente 

no intuito de persuadir e preparar seus leitores para novos ensaios ou teses.  
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Exímio conhecedor de seus leitores, Padre Vieira (na sua posição típica 

de escritor) constrói suas correspondências de modo soberano e imprevisível, 

ora de forma mais expositiva, ora mais informativa. Contudo, sua Gazeta não 

se prende a explicações de termos-técnicos (salvo em caso de neologismos), 

pressuposições essas, que por um lado, implica acreditar na inteligência dos 

leitores, e por outro, que não sabem tudo sobre o que lhes escrevia.  

Essas peculiaridades, do estilo narrativo vieiriano, são um paradigma 

usado em suas cartas tanto para os leitores comuns (ou da própria Companhia 

de Jesus, mestres e doutores), como para os monarcas e embaixadores da 

sociedade imperial lusitana, como, por exemplo, o Marquês de Nisa, com quem 

o jesuíta se corresponde amplamente por longo tempo, oficialmente.  

A causa dessa estilística pode estar relacionada ao fato de que o 

bragantino escrevia suas cartas, não só para informar (o que também 

acontecia), mas ainda com a primeira e última intenção de con-vencer e 

persuadir seus destinatários. Essa estratégia de sua poética de resistência e 

utopia tinha como meta formar seus leitores para um novo debate e combate.   

Sendo seu propósito geral a persuasão, Padre Vieira presumia algumas 

coisas (como já sabidas ou compreendidas pelos destinatários), mas reforçava 

outras, especialmente para os novos leitores. Suas cartas se nos revelam que 

o jesuíta possuía amplo conhecimento sobre aquilo que, dialeticamente, 

resistia sob a forma de relato enxuto, considerando o leitor digno da verdade.  

Mesmo nas suas primeiras cartas para a Companhia de Jesus (quando 

ainda não havia se destacado na condição de escritor e retórico orador), o 

bragantino já demonstrava essa tendência à precisão persuasivo-escritural. E 

oferecia ao público não só proposições defendidas por esse ou aquele grande 

filósofo (clássico ou escolástico), mas ainda as razões motivadoras de suas 

teses. Assim, confirmava nas entrelinhas da escritura que dominava os 

argumentos, o significado de cada termo utilizado e as provas de sua 

resistência-utopia, cada vez mais preocupada com o devir dos destinatários.  

Por isso, sem casualidade o jesuíta conquistou uma postura de 

autoridade dentro do universo literário. Na verdade, foi uma relação de causa e 

consequência escritural, em virtude de sua flamante e elegante discussão 

retórico-persuasiva, que convencia a muitos. Sua epistolografia reforça essa 

tese pelo seu domínio invulgar sobre a História da Filosofia e outras ciências.  
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Assim, suas cartas apresentam rara concertação de vozes e gestos, que 

ainda são pouco explorados ou quase totalmente desconhecidos, nas páginas 

da grande literatura lusófona. Sua arte cartográfico-comunicativa ao resistir ao 

status quo da Coroa Lusitana, adestrou sua pena retórica, que se levantou sem 

pejo contra a triste realidade do Brasil, colônia de Portugal, alimentando sua 

caneta-tinteiro rumo à dialética utopia, seu desejável sonho de paz universal. 

Sua ininterrupta escritura construiu uma retórica consistente de aspectos 

agudo e arguto, com letras vivas, que buscavam coerente comunicação com 

seu tempo, vocacionado à escritura inconformista e libertária. Seu desejo era 

construir um Mundo Novo de Homens Novos, em terras brasileiras. Por isso, 

empenhou-se tanto quanto pôde em sua arte epistolar, no intuito de ver, ao 

menos ao longe, o homem livre do espírito de escravidão intelectual que o 

impede de conhecer a si e reescrever conscientemente sua história de vida. 

Esta pré-ocupação do jesuíta reflete, de modo geral, sua experiência sob 

longos períodos de afastamento psicofísico de sua pátria ou seu outsiderismo 

ora na forma de exilado de Portugal para o Brasil (quando criança), ora sob o 

imperativo do desterro espiritual (quando adulto). Contudo, considera-se que 

suas diásporas foram-lhe providenciais, iluminando suas novas perspectivas de 

resistência, que o conduziram à tese do Quinto Império de Portugal a haver.  

Nesse sentido, pode-se dizer que sua arte-epistolar foi alimentada pela 

sua nobre condição de estrangeiro-forasteiro, razão que o impulsionou a 

preferir o bem-comum sobre o individual, de forma resistente e imortal durante 

toda a sua escritura. Assim, o jesuíta sublimou pelas cartas as faculdades 

volitiva e intelectiva, e suportou inúmeras provações/provocações pelo futuro.  

Para Padre Vieira, suas cartas mais que um ofício, eram um patrimônio 

da humanidade, do qual tinha consciência que deveria empenhar toda a vida. 

Por isso mesmo, imergiu nas missivas e renunciou aos próprios sentidos, a fim 

de resgatar o Novo Homem. Assim, fazia-se presente-ausente por meio de sua 

escritura, com nova percepção dos fatos sob o viés de escritor outsider. E 

percorria horizontes como um ser onipresente, ficando próximo do próximo 

pelas cartas, na condição de Conselheiro Admirável, porta-voz informativo, 

retórico persuasivo, preocupado com um novo tempo-espaço da humanidade.  

Entre outras visadas, a pesquisa buscou esclarecer o verdadeiro sentido 

da utopia vieiriana, enquanto fator essencial e constituinte da própria existência 
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do homem político-social. Além disso, percebeu-se que alguns elementos 

barroco-seiscentistas (como a Inquisição Portuguesa) impediam seus 

contemporâneos de obterem o devido saber sobre o tempo e o espaço, ora 

ligados à carência cultural, ora vinculados aos próprios hábitos político-

religiosos, que exilaram o homem dentro de uma pré-tensão chamada Europa. 

Dessa forma, o jesuíta critica o status quo seiscentista, como aquele que 

obscureceu a autocrítica do sujeito de seu tempo e multiplicou sua carência 

vital, protelando sua emancipação (transformação da História), motivos esses 

que exigiram do jesuíta a criação de uma nova utopia (Quinto Império de paz 

universal). Essa utopia era como o último pavio fumegante ou o contrafluxo ao 

seu tempo, para despertar a vida humana para existência de Nova Realidade. 

 As cartas do jesuíta revelam, de modo subliminar, que ele percebeu, 

mais que todos os contemporâneos, a existência de uma crise humanística 

global que abarcava não só o sentido da vida, mais ainda abortava o vir-a-ser 

de novas perspectivas. É uma questão atual, considerando a escravidão das 

ideologias que fecham a criação potencial de utopias universais, rotuladas 

pelos culturalistas ou materialistas (utilitaristas) como entorpecentes quimeras.   

Contra essa pseudoconcepção de utopia, a pesquisa frisou em seu 

conjunto várias noções e razões que motivaram Padre Vieira a se tornar um 

escritor da literatura de resistência. À luz da analise bosiana, ele é visto como 

um real precursor da escritura outsideriana lusófona, dentro da constelação 

barroca. Nesse sentido, pode-se afirmar não só a necessidade de se conhecer 

as cartas do jesuíta, mas ainda seu discurso atemporal ou seu olhar 

retrospectivo e desejoso de iluminar a reconstrução de a História do Futuro.    

A perspectiva utopista das cartas vieirianas não consiste em ópio-

alienação do povo. Mesmo sua tese, do Quinto Império de Portugal, é 

resistência escriturística ou consistente ação outsideriana em favor de um novo 

humanismo. Assim, impulsiona o leitor à incansável previdência no verdadeiro 

amanhã, que não dispensa o efetivo engajamento humano no hoje nem a 

esperança que produz nova reação contra a geografia político-social 

desumana, despertando, assim, a crença interior na virtude natural, capaz de 

motivar à liberdade, contra o falso poder estabelecido como única alternativa.       

Sua retórica moderna (informativo-funcional) foi essencial, enquanto 

evangelização e estratégia literária na forma de real porta-voz, tocando em 
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questões essenciais à vida humana, as quais eram silenciadas pelos 

colonizadores, conforme seus interesses pessoais. Assim, as cartas vieirianas 

se constituíram em um pregão vivo e necessário portal que não se fecha, mas 

insiste em abrir-se à vida que clama por novo tempo. Sua postura de escritor 

outsider combatia o colonionalismo e o espírito de pseudocruzadas, próprias 

dos homens da realeza e de igrejas do seu espaço-tempo-barroco-seiscentista.   

Nesse sentido, suas cartas traçam um mapa significativo em terras 

lusófonas, no intuito se contornar o turbilhão de vozes veladas, que, de outra 

forma, nunca seriam ouvidas. Logo, o vieirismo questionou doutrinas 

descomunais dantes afirmadas como naturais na sociedade imperial, colonial e 

na própria Companhia de Jesus. Sem dúvida, a necessidade de Nova Utopia 

era tanta e tamanha, que o levou a penhorar a própria vida. Sua 

correspondência tornou-se um franco-correio de crítica-arte que não poupava 

qualquer dos três poderes (realeza-igreja-povo), intervindo e exortando-os.   

Assim, pode-se compreender sua Arte sob a tríplice perspectiva 

(resistência, utopia e outsiderismo), analisadas em algumas cartas à luz da 

retórica de emancipação da vida humana indistintamente. Deu-se maior ênfase 

aos aspectos de compreensão dos seus fatores essenciais, como a meta da 

Estética de Resistência e a retórica persuasiva. Enfatizou-se sua grande 

perspectiva poética-político-religiosa, visando ao objetivo geral da pesquisa. 

Dessa forma, tentou-se chegar à síntese de sua estética ensaística de 

resistência que, sob a forma de pseudomorfose, conduz à História do Futuro. 

Por isso, desde já se pode antecipar que esse estudo, embora lacônico, 

pode ajudar a construir um Novo Olhar sobre a arte-epistolar, com base em 

seus seletos recortes reflexivos, pelos quais se quer buscar novos horizontes 

ou visadas do vieirismo. Trata-se de uma perspectiva relacional que convida a 

novas pesquisas sobre seu corpus e nos motiva à imersão nos grandes 

tratados da epistolografia. Logo, é uma forma discreta de convocar o detetive-

leitor a novas atitudes escriturais e críticas, na linha do romance-epistolar do 

jesuíta, que se nos revela com atualidade sob a forma do retórico-dialética.   

 Logo, esse olhar não contempla um fim-fim nem esgota seu desejável 

progresso, mas até almeja sua expansão sob novas formas. Por isso, além das 

citações essenciais de suas cartas, anexaram-se epístolas paradigmáticas com 

o propósito de aprofundar suas temáticas e a Arte de escrever cartas.   
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Esse estudo buscou, entre outras coisas, tentou resgatar alguns 

elementos centrais da arte epistolográfica de Vieira. Seu maior enfoque se 

encontra na sua utopia e resistência poéticas. Dentre os objetivos da pesquisa, 

essa visada é seu maior questionamento, sem deixar de considerar outras 

notas relevantes, como seu perfil de escritor outsider inconformista e libertário, 

que traspassa a estrutura geral do discurso. Outros aspectos foram menos 

frisados, como sua postura dada ao romântico e ao existencial de suas cartas.  

Assim, a análise tentou ser uma forma de atualizar sua arte cartográfico-

comunicativa para o leitor moderno, particularmente, o estudioso de literatura 

luso-brasileira, indicando-lhe suas pistas relevantes (resistência, utopia e 

outsiderismo escritural). À luz de numerosas cartas e teóricos, citados nesse 

estudo, quis-se contribuir com elucidações pontuais sobre a obra vieiriana, 

todavia, conscientemente que se trata de augurais lampejos ao pesquisador 

futuro que almeja apreender as grandes estratégias do vieirismo.  

Não se pretende, aqui, construir novas teses, mas compreender sua 

escritura dentro do contexto epistolar. Imergir no seu fio de esperança 

humanista ou no seu imortal desejo utopista de implantar na Terra e, 

particularmente, no Brasil, a experiência de um Novo Mundo. Por isso, sua 

análise continua em aberto, na forma de monumento vivo e atemporal, 

indicador de um modelo de vida almejado pelo homem de ontem e hoje, que 

busca o autoconhecimento e o engajamento humanístico, contra o veja-isto, 

(imposto do alto) e em favor do quero-ver, como alternativa inédita. 

Assim, percebe-se que as visadas vieirianas contêm um viés atemporal 

e atual, que podem ajudar a reler a situação e os anseios do homem dentro de 

sua Aldeia Global, carente de resistência poética e deteriorada, como nos 

tempos vieirianos. Logo, ao menos no âmbito do universo lusófono, as cartas 

do jesuíta se fazem um pontifical significativo ao conhecimento do grande 

depósito literário barroco-lusófono e, nesse sentido, são indispensáveis à 

reconstrução da literatura luso-brasileira de Informação e Formação.   

Nessa perspectiva, diz-se que o conjunto de sua obra pode ser 

considerado tão importante para reconstrução do povo Brasilis como a epopeia 

Os Lusíadas (de Camões) para a compreensão das conquistas lusitanas, uma 

vez que ambas recordam, a seu modo implícito-explícito, não só o particular 

ilustre peito lusitano, mas ainda a alma-mater do Brasil passado e presente.  



160 

 

Nesse sentido, as cartas do jesuíta são um mapa em contínua 

reconstrução da humanidade, enquanto refletem em suas entrelinhas questões 

atuais como, por exemplo, que o ser humano não nasce alienado nem deve ser 

passivamente refém de uma geografia política (contexto histórico) que ele 

próprio construiu. Antes deve ser o protagonista de um novo mundo de 

Homens Novos.  À luz do vieirismo, deve-se reagir contra a própria tecnologia, 

quando essa favorece a ideologia e impede a criação de utopias promotoras de 

um novo amanhã, que já está às portas e não pode ser ignorado sem danos.  

O estudo da cartografia vieiriana, sob as visadas da utopia e da releitura 

de resistência outsideriana, atualiza de certa forma a primeira Utopia 

humanista, de Thomas More, pondo em evidência numerosos autores dessa 

primeira e eviterna resistência poética. Sua análise pode ajudar a redesenhar o 

tecido constituinte de sua constelação – o ecumenismo pacífico – que convoca 

discípulos e pesquisadores a recriarem em potência o novo tempo-espaço.  

Logo, a perspectiva das cartas vieirianas permite ao leitor não só uma 

imersão no estudo comparativo entre os grandes utopistas da humanidade, 

mas ainda lhe favorece a prática de seu método reflexivo (desejável retórica 

persuasiva), que aponta ao mesmo tempo para a Magna Grécia, dos grandes 

retóricos, e para os apologistas e oradores romanos, além de conduzir à 

compreensão retrospectiva dos fundamentos da Utopia sempre desejada. 

 A partir dessas considerações, é possível redescobrir na cartografia do 

bragantino, inúmeras reflexões didáticas que suas cartas propõem sob os 

olhares da retórica-funcional e chegar ao seu desejo central dentro de cada 

realidade/irrealidade teórico-prática. Assim, vem à tona a percepção dos seus 

vários métodos, em tese, habilmente aplicados sob a resistência-utopia 

(utópico-teleológica ou utópico-deontológica) dentro da estratégia comum de 

pseudomorfose escritural, para a qual contribuiu com a ideia do Quinto Império. 

 Assim, o jesuíta leva o leitor a navegar das falsas ideias de utopia, 

inculcadas historicamente, no “intelecto comum” (como sonho irrealizável ou 

ociosidade quimérica), à compreensão da Verdadeira Utopia, como alternativa 

potencialmente realizável, se retirados os obstáculos que impedem sua 

atualização. Sua retórica questiona aquilo que era tido como único e 

universalmente, revelando, sob a forma argumentativa que se deve buscar ser 

livre (o múltiplo sobre o uno), ou cruzar os braços e ser ideologicamente cativo.  
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Convinha pontuar, aqui, alguns fatos presentes nessa utopia. Parte-se 

do pressuposto de que a força da literatura de resistência e da verdadeira 

utopia continua viva, no ser humano, movendo-o a procurar para além de toda 

esperança visível uma sociedade ideal, utopicamente realizável. Isso pode ser 

verificável em alguns acontecimentos de âmbitos doméstico e/ou internacional. 

À luz da esperança utopista, notaram-se durante essa pesquisa alguns eventos 

que marcaram o curso da História e merecem destaque. Sob o prisma interno, 

temos a eleição da primeira brasileira presidenta da República (algo apenas 

sonhável depois de cinco séculos de sucessivos presidentes).  

No prisma exterior, frisa-se como paradigma resistente a denominada 

Primavera Árabe, que após semear um Novo Egito, também promete Nova 

Tunísia, Líbia e muitos outros povos. E não para por aí. Prescindindo de outras 

motivações, há nisso tudo notável sinalização da literatura de resistência (na 

linha bosiana) e das grandes utopias, que ainda embalam o desejo humano a 

acreditar na Primavera do Novo Amanhã. Em suma, a menção de tais fatos 

quer revelar que, ao menos nesse caso, a Utopia prevaleceu sobre a Ideologia.   

Mas essa força notável de grande resistência utópica, subliminarmente é 

ignorada pelos vários poderes e pela mídia global. Ora, sua influência 

extensiva parece falar por si só, ressalvando as devidas proporções como, por 

exemplo, entre as várias nações de lideres ditatoriais (que começam a 

repensar sua forma de governo ou Estado de Exceção). Assim, indiretamente 

as reações despertam o mundo para o fortalecimento da Nova Utopia, 

particularmente, no Oriente Médio, que vive sob o triste jugo/fardo da teocracia.  

Entretanto, ocorre dizer que esse breve olhar sobre a força positiva da 

utopia, em geral, citando alheatoriamente casos atuais, não esconde as crises 

mundiais, causadas pela carência de verdadeira utopia ou pela sua prática 

inadequada. Para verificar a força da Utopia nos acontecimentos, não é 

necessário ser grande utopista nem exímio cientista político. Basta ser um 

pouco de leitor-detetive e reler com atenção os fatos do ontem no hoje, da 

História humana. Pela força da Utopia, mede-se o progresso ou regresso sócio-

cultural-humano e sua Esperança. Certo é que o enfraquecimento da Utopia, 

paradoxalmente, fortalece a ideologia e suspende a Esperança no Novo Devir.   

 Todavia, reitera-se que citar não implica endossar. Na verdade, a utopia 

é uma força perene, de forma que seu sucesso ou insucesso utópico pode 
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levar à criação de inúmeras outras utopias, algumas, por vezes, são 

meramente quiméricas ou despóticas, razão pela qual se tenta negar sua 

potencialidade, mesmo que a História não confunda Utopia com ideologias. 

Durante o tempo em que analisamos as cartas do jesuíta, compreendemos 

essas antigas experiências, em virtude da presença ou da ausência da Utopia.   

Evidentemente, a referência ilustrativa aos fatos acima, pretende indicar 

a necessidade potencial de se ampliar o estudo e o significado dos fenômenos 

utopia/ideologia ou distopia, que podem vir à luz a qualquer momento, a 

exemplo da tese do V Império de Portugal, gestada sob a penumbra do 

cárcere. Certo é que há um tempo para cada coisa debaixo do sol.  

Proverbialmente falando, os números não mentem, mas também não 

dizem tudo, semelhante aos sentidos humanos que, embora não enganem 

também não apreendem tudo. Isso implica dizer que a virtude de muitos fatos 

produzidos, pela literatura de resistência, pode não ser identificada, ou 

atribuída a forças genéricas alheias, sob o viés da ideologia (que tende a 

generalizar até mesmo o mérito dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz).  

Hoje, falar sobre Utopia, para a Aldeia Global da tecnologia, de 

culturalistas e materialistas exacerbados, não lhes parece muito atraente, antes 

soante ao exótico ou à invenção de um sonho quimérico (conforme a 

concepção própria do intelecto comum). Mas, posto que não se possa negar a 

desalentadora situação mundial, tentam-se listar soluções requentadas da 

ideotecnologia. Porém, na raiz dessa porção-mágica está a noção de Utopia 

(bem-estar universal), mesclada de ideologia, retrato conservador do veja-isto 

mantenedor do status quo da sociedade, contra o qual o vieirismo se levanta – 

induzindo-nos a buscar não o contemplado, mas o Novo, ao invés do de novo.   

 Sem sombra de pseudoideologia, nossas considerações não pretendem 

qualquer forma de generalização, antes desfechar ou validar o significado atual 

da utopia-epistolar vieiriana. Certamente, se fosse extinto o gênero literário 

Utopia, o mundo (sem-alternativa) seria para sempre obrigado a aceitar sua 

única geografia política ou estado de coisas, cada vez pior. Essa percepção é 

verificável pela análise das correspondências de Padre Vieira, particularmente, 

após a publicação de seu projeto utopista (tese do Quinto Império Lusitano). 

Por isso, acredita-se que, até hoje, é improvável que na falta da Utopia, haja 

opções ficcionais que gerem o Novo Devir, prenhe de Real Esperança humana. 
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Dessa forma, ressalvando os últimos levantes de motivações utopistas e 

seu porvir, a humanidade embora não negue a necessidade de Utopia, parece 

haver imergido na era das utopias às avessas ou da chamada aquiescência, 

que consiste em caminhar para o futuro sem qualquer esperança ou 

expectativa de mudança. Para muitos, o futuro é cópia deteriorada do presente 

(mero de novo, sem nada de Novo). Isso indica a morte universal da verdadeira 

noção de Utopia. Para quem comunga dessa visão, simplesmente não há 

futuro, ou seja, o devir não transcende o deteriorado presente.    

Esse fenômeno não é fruto do acaso, antes de uma junção de forças 

que associa indevidamente a noção de Utopia a coisas irrealizáveis, devido às 

utopias de governos sanguinários (muitos dos quais ainda em vigor). Essa 

sofrível realidade contribui para que todo utopista atual seja visto como 

oportunista ou lunático-fanático. No entanto, o pensador utopista tem 

consciência (daquilo que muitos desejam apenas inconscientemente) e 

acredita que o futuro supere o presente maquiado de falso Mundo Maravilhoso.  

Nesse sentido, o verdadeiro utopista deseja que a textura do vir-a-ser 

seja melhor do que tudo que conhecemos até o presente. Uma Nova História 

de verdadeira liberdade e inéditas possibilidades de felicidade para toda a 

humanidade. Assim, excetuando aqueles que veem o futuro como uma réplica 

pior que o presente, somos todos utopistas consciente ou inconscientemente. 

O antiutopista insiste em afirmar que não há alternativa. Em geral, 

aposta radicalmente no fracasso humano ou generaliza ideologicamente a vida. 

Entretanto, paradoxalmente, muitos desses indivíduos são exaltados na 

condição de sábios modernos e realistas, quando, em verdade, não passam de 

notáveis conservadores (ideologistas) a serviço do retrocesso humanístico, 

contra os quais o jesuíta continua a anunciar seu pregão retórico-persuasivo.   

Essas atitudes (quer positivas, quer negativas) de utopistas versus 

antiutopistas contaminam a visão humana, desde os primórdios da  

humanidade. A descrença do homem em um real Mundo Maravilhoso pode 

contribuir para o aumento dos atos antiéticos e imorais (anti-humanísticos) em 

toda a Terra. O derrotado, por antecipação, tende a atitudes tacanhas 

(mesquinhas, excêntricas), razão das quedas acentuadas nas Taxas de 

Mentalidade de parte da humanidade, que involui ao talionato, segundo se 

constata quotidianamente em várias nações americanas e do Oriente Médio.  
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Um novo niilismo (ou pessimismo universal) tende a prevalecer, hoje, 

sobre a esperança humana que busca nova sociedade em muitas partes do 

globo terrestre. Por isso, cremos que estamos assistindo (consciente ou 

inconscientemente) a uma nova mudança de paradigma no comportamento 

humano. Esse fenômeno não pode ser ignorado nem encarado como 

transitório arremedo modificacional (acrisolamento), mesmo que a História seja 

cronologicamente cíclica. Nessa perspectiva, é possível dizer que, para os 

pensadores (antiutopistas), a esperança é um futuro irrealizável que se foi.  

Na verdade, não há nada de extremamente falso debaixo do céu, e tal 

concepção conduz a um retrocesso tardio e pré-bíblico (típico dos povos de 

Corinto e Atenas), que foram ludibriados pela pseudo-sofia humana e, por isso, 

não esperam no futuro. Foi ao perceber seu denso pessimismo que o Apóstolo 

Paulo (muito citado na cartografia vieiriana), advertiu a descrença humana sob 

suave ironia (Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos). Assim, o 

Apóstolo acusava que, para muitos, haviam morrido a Utopia e o melhor a fazer 

era o Carpe Diem invertido. Nesse sentido, a história é pura nulidade.   

Em qualquer parte do mundo, a visão desse novo niilismo (antiutopismo) 

tem crescido com absoluto desprezo aos Tempos Áureos (motivadores do 

Novo Amanhã). O ponto comum é a inveterada descrença na capacidade de 

superação das gerações pretéritas. A queda das Taxas de Mentalidade (já 

frisado) pode ser a causa de muitos pensadores imergirem na Primavera 

Adultescente ou no absoluto desânimo de conquistar um novo horizonte 

intelectual, uma das preocupações primordiais das cartas de Padre Vieira.   

Atualmente parece haver sobre grande parte da humanidade uma 

letárgica alienação ou tendência exagerada em bater em retirada, quando se 

trata de invocar o fazer coletivo em favor do futuro da humanidade. Talvez seja 

um novo momento a ser pensado sob novas luzes da positividade utopista. Os 

radicais perderam a antiga agressividade; os liberais, a persuasiva fibra ético-

moral. São mudanças que apontam para o desgaste da Esperança Humana.  

Ora, vê-se, através dessas questões, o triste fenômeno da humanidade 

desiludida com a ciência e a ideologia (auto-apresentadas como a porção 

mágica ou a chave onipotente para todos os problemas). Esse desengano não 

é um fator isolado, mas a constelação de forças que já perderam sua validade 

universal, mas ainda tentam sobreviver à luz de novos sofismas filosóficos.  
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 Como contraponto a essa visão, o conjunto cartográfico de Padre Vieira, 

apresenta o aspecto de escritor engajado (outsider) pelo bem-comum acima do 

individual, e como alguém que tem a convicta missão de se diluir através de 

suas correspondências (cartas ou e-mails), a fim de prevenir ou resgatar a 

humanidade de seu caos. Essa concepção não pretende ser um reducionismo-

teorizante, pois a escritura vieiriana é copiosa de anseios plurais e libertários.   

O engajamento do jesuíta não permite completa neutralidade ao leitor de 

seu corpus-cartográfico, mas, ao contrário, convida-o a compulsar sua obra e a 

se aproximar do seu outsiderismo ou novo pacto-epistolar, como se fosse o 

destinatário real ou virtual de seu corpus. Dessa forma, sua 

intercorrespondência assume progressivamente um crescendo que, sob nova 

forma, motiva o fazer científico rumo ao Grau Zero do pensar poético. 

Suas visadas cartográficas tendem a se dirigir ao leitor presente também 

sob a forma pedagógica ou informativo-funcional, revelando-lhe novos 

elementos persuasivos, como, por exemplo, que o imutável permanece na 

ordem física e metafísica, a começar da essência humana: o que somos não 

muda nunca, contudo, quem somos continua mudando cada instante. Nesse 

sentido, o jesuíta quer nos conscientizar que é preciso mudar o que tem de ser 

mudado, pois permanecer o mesmo até o fim é a maior catástrofe humana.  

Dessa forma, ao ser menos prosa e mais poesia, a cartografia de Padre 

Vieira sobreviveu ao tempo em sua causa humanística, que não prescinde da 

relação com a essência humana. Ele questiona o homem atual, iludido pela 

pretensão de ser o único senhor de seus atos (a medida de todas as coisas) a 

superar o mal-estar da modernidade. Essa é uma das questões que a crítica 

das cartas vieirianas, embora pré-iluministas podem apontar ao homem de hoje 

que vive imerso no contexto sócioerelacional de grande desalento universal. 

Logo, a Arte do jesuíta tem algo a dizer para nossa humanidade, em seu 

fazer outsider (resistência poética e potencial utopia) anunciador de um novo 

humanismo de paz universal para todos os viventes. Esse é seu projeto. Enfim, 

mesmo as ditas contradições de suas cartas são, na verdade, sua alma 

preceitual. Suas linhas provocativas de romance-epistolar convocam-nos à 

Nova Utopia, ao desejo eviterno de construir a sociedade ideal, pela qual tanto 

lutou do princípio ao fim de seu fazer cartográfico caleidoscópico, e continua a 

ecoar, no fito de que o homem veja que o além está no seu aquém, hic et nunc. 



166 

 

FONTES BIBLIOGRÁFICAS 

 

ADORNO, Theodoro W. Educação e Emancipação.  3. ed. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1995. 

ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. 2. ed.Trad. A. Bosi. São Paulo: 
Mestre Jou, 1992. 

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. 

Chapecó: Argos, 2009. 

AGROBOM, Gil de. As contradições do Padre Vieira e outros escritos. Rio 

de Janeiro: Imprensa Nacional, 1943.  

ALANCASTRO, Luis Felipe de. O trato dos viventes. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2000.  

ALMEIDA, Maria da C. Xavier. Reforma do Pensamento e Extensão 

Universitária, In: Anais do XXVI Fórum Regional de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras: Regional Nordeste, 26, 

2002, Natal, EDUFRN, 2002. 

ARGAN, G. Carlos. Imagem e Persuasão. Ensaios sobre o Barroco.  São 

Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

ARISTÓTELES. Obras completas de Aristóteles v. VIII. Retórica. 3. Ed. 

Antônio P. Mesquita (org.). Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006.  

______. Arte Poética. Texto Integral. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

ARNOLD. W. et al. Dicionário de psicologia. São Paulo: Loyola, 1992. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 6028: Informação 

e Documentação: resumo, apresentação, Rio de janeiro, 2003NBR – 6028. 

AUGÉ, Marc. Não-Lugares. Introdução a uma antropologia da 

supermodernidade. 3. Ed. São Paulo: Papirus Editora, 2003. 

AZEVEDO, J. Lúcio. História de Antônio Vieira t. I. São Paulo: Alameda, 

2008. 

BÁ, Amadou Hampâté.  Amkouller: o menino fala. São Paulo: Palas Athenas, 

Casas das Áfricas, 2003. 

BAKHTIN, M.M. Marxismo e filosofia da linguagem (trad. Michel Lahud et 

alii). São Paulo: Hucitec, 1992.  

______. Questões de Literatura e de Estética. 4. ed. São Paulo: Editora 

UNESP, 1998.  



167 

 

BARTHES, Roland et alii. Análise Estrutural da Narrativa. São Paulo: Editora 

Vozes, 2008. 

BLANCHOT, Maurice. O Livro por vir.  São Paulo: Martins Fontes, 2005.  

BARBOSA, J. Alexandre. A Biblioteca Imaginária. São Paulo: Ateliê, 2003. 

______. A Leitura do Intervalo.  São Paulo: Iluminuras, 1990.  

BAUDELAIRE, Charles. Paisagem Moderna. Porto Alegre: Sulina, 2010. 

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas, 2004.  

BENEVIDES, M.V. Cidadania e justiça. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

BESSELAAR, José Van Den. Antônio Vieira: o homem, a obra, as ideias.  

Lisboa: Ministério da Educação, 1981.  

BETTIOL, M.R. Barcelos. A Escritura do Intervalo. São Paulo: Unisinos, 

2008. 

BOURDIEU, P. et al. A Reprodução – Elementos para uma teoria do 

sistema de ensino. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995.  

BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2008. 

BOSI, Alfredo. Literatura e Resistência. São Paulo: Companhia das Letras, 

2008. 

______. A Dialética da Colonização. São Paulo: Cia das Letras, 1992. 

BRABANT, J. Crise da Geografia, crise da escola. In: OLIVEIRA, A. U. de 

(org.). Para onde vai o ensino de Geografia? São Paulo: Contexto, 1989. 

BRENNER, C. Noções básicas de psicanálise. Trad. A. M. Spira. São Paulo: 
Edusp, 1995. 

CALMON, Pedro. O Crime de Antônio Vieira. São Paulo: Melhoramentos, 

1980. 

CARPEAUX, Otto Maria. História da Literatura Ocidental vol. 1. 2. ed. Rio de 

Janeiro, Alhambra, 1978.  

______. As Revoltas Modernistas na Literatura. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 

1978. 

CASTRO, Aníbal Pinto de.  Antônio Vieira. Uma síntese do Barroco Luso-

Brasileiro. Lisboa: Edição do Clube do colecionador dos correios, 1997.  

CARVALHO, Júlio. O tecelão e o tecido. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2000. 

CENTESIMUS ANNUS. CARTA ENCÍCLICA DE JOÃO PAULO II. São Paulo: 

Paulinas, 1991.  



168 

 

CHOMSKY, Noam. Linguagem e Mente. São Paulo: UNESP, 2009. 

COELHO, T. O que é utopia. São Paulo: Brasiliense, 1995. 

COUNTINHO, Afrânio F. Fronteiras imaginadas: Cultura nacional/teoria 

internacional. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001.  

CRISTÓVÃO, Fernando. Condicionantes culturais da Literatura de Viagens. 

Coimbra: Almedina, 2002.  

CURTIUS, E. Robert. Literatura Europeia e Idade Média Latina. São Paulo: 

EDUSP, 1996. 

DAVIDSON, D. Rational animals. In DAVIDSON, D.: Subjective, 

Intersubjective, Objective. Oxfor: Oxford University Press, 1982. 

DUARTE JÚNIOR, J. F. O que é realidade. São Paulo: Brasiliense, 1999. 

ELIAS, Norbert et ali. Os Estabelecidos e os Outsiders. Rio de Janeiro: Zahar 

Editor, 2009. 

FERREIRA, A. B. de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. São 

Paulo: Nova Fronteira, 1975. 

FIGUEIREDO, A. C. Borges. Logares Selectos dos Clássicos Portuguezes 

nos Principais Géneros de Discursos em Prosa, para Usos das Escolas. 8. 

ed. Coimbra, Livraria J. Augusto Orcel, 1865. 

FLORES, L. F.B. Neves. Palavra, mito e história nos sermões dos sermões de 

Padre Antônio Vieira. In: Ridel, Direce Côrtes. Narrativa: Ficcção e História. 

Rio de Janeiro: Imago, 1988.  

FOUCAULT, M. A ordem do discurso. Aula inaugural no Collège de 

France, pronunciada em 1970. São Paulo: Edições Loyola, 1996. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 22. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

2007. 

FREIRE, R. & BRITO, F. Utopia e paixão: política do cotidiano. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1998. 

FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. (trad.) Renato Zwic. Porto Alegre: 

L&PM, 2010. 

______. A interpretação dos sonhos. In: Obras completas, IV vol. Trad. W. I. 

de Oliveira. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1999. 

______. La interpretación de los suenos, I vol. In: Obras completas. Trad. L. 

Lopes-Ballesteros Y de Torres. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 1988. 

FRYE, Northrop. Anatomia da Crítica. São Paulo: Cultrix, 1998.  



169 

 

FUENTES, Carlos.  Valiente Mundo Nuevo. México: Siglo Veintiuno, 1990.  

GARAVELLI, B.M. Manual de Retórica. Madrid: Ediciones Cátedra, 

1991GOIS, Damião de. As Cartas Latinas de Damião de Gois. 

Mundividência do Renascimento. Paris: Fundação Calouste 

Gulbenkian/Centro Cultural Português, 1982.  

Maria L. (Org.). Educação, Saúde e Trabalho: antigos problemas, novos 

contextos, novos olhares. Campinas – SP: Editora Alínea, 1999. 

GODOY, M. Honório. Dom Sebastião no Brasil. Khrnos, 25. São Paulo: 

Perspectiva, 2005.  

GUATARRI, Félix. Caosmose. Um novo paradigma estético. Rio de Janeiro: 

Editora 34, 1992. 

HARRIS, Michael. Insiders and Outsiders: perspectives of third world 

culture in British and post-colonial fiction. New York: Peter Lang, 1994.  

JENSEN, J.S. On a semantic definition of religion. In PLATVOET, J.G.;  

KIERKEGAARD, Sören. The Concept of Anxiety. New Jersey: Princeton 

University Press, 1990. 

KRISTEVA, Julia. Introdução à semanálise (trad. Lúcia H. França). São 

Paulo: Perspectiva, 2004.  

______. El texto de la novela. Barcelona: Lumen, 1981. 

______. Estrangeiros para nós mesmos. (trad.) Maria C. C. Gomes. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1994. 

KUNDERA, Milan. A Arte do Romance.  São Paulo: Companhia das Letras, 

2009. LEITE, S. Uchoa. Crítica de ouvido. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 

LACOUTURE, Jean. Os Jesuítas: os conquistadores. Porto Alegre: L&PM, 

1994. 

LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J.-B. Vocabulário de psicanálise. Trad. P. 

Tamem. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

LAUSBERG, H. Elementos de retórica literária. 3. ed. Lisboa: Calouste, 

1982. 

LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa: 

Civilização Brasileira, 2006.  

LEJEUNE, Philippe. Le pacte autobiographique. Paris: Seuil, 1975.  

LEVI, Primo. É isto um homem? Rio de Janeiro: Rocco, 1988.  



170 

 

LINS, Ivan. Aspectos da vida do Padre Antônio Vieira. Rio de Janeiro: São 

José, 1956.  

LISPECTOR, Clarice. Felicidade Clandestina. Rio de Janeiro, Rocco, 2009. 

LOBO, Francisco Rodrigues. Corte na Aldeia. 3. ed. Lisboa: Livraria Sã da 

Costa, 1972 [1945].  

LOYOLA, Inácio. Cartas de Santo Inácio de Loyola v. 1. (Org.) Armando 

Cardoso. São Paulo: Loyola, 1988.  

______. Cartas de Santo Inácio de Loyola v. 2. (Org.) Armando Cardoso. 

São Paulo: Loyola, 1990. 

______. Cartas de Santo Inácio de Loyola v. 3. (Org.) Armando Cardoso. 

São Paulo: Loyola, 1993. 

LONGMAN. Dictionary of Contemporary English. The Living Dictionary. 

Cambridge University Press, 2010. 

LOPES, Edward. Discurso, texto, e significação. São Paulo: Cultrix, 1978.  

______. Nós os Mortos. Melancolia e Neo-Barroco. Rio de Janeiro: Sete 

Letras, 199. 

LÖWY, Daniel et al. Marxismo. Modernidade. Utopia. (org.) José Corrêa 

Leite. São Paulo: Xamâ VM Editora, 2000. 

MAGNO, Leão. Patrística. Sermões.  São Paulo: Paulus, 1996.  

MAINGUERNEAU, Dominique. O contexto da obra literária. (trad.) Marina 

Aprenzeller. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

MARINO JR., R. A Religião do Cérebro: As novas descobertas da 

neurociência a respeito da fé humana. São Paulo: Editora Gente, 2005. 

MARQUES, J. Francisco. A Utopia do Quinto Império.  Lisboa: Quasi, 2007. 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Ofício de Cartógrafo. São Paulo: Loyola, 2004. 

MCCUTCHEON, R.T., (org.). The Insider/Outsider Problem in the Study of 

Religion: A reader. London: Cassell, 1999. 

MENDES, Margarida. A oratória barroca de Vieira. Lisboa: Editorial Caminho, 

1989.  

MELLO, G. N. de, Cidadania e competitividade: desafios educacionais para 

o terceiro milênio. São Paulo: Cortez, 1995. 

MELO NETO, João Cabral: Educação pela pedra e depois. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 

MELVILLE, Herman. Contos de Herman Melville. São Paulo: Cultrix, 1986. 



171 

 

MERTON, R.K. Insiders and outsiders: a chapter in the sociology of 

knowledge, American Journal of Sociology, Vol. 78, 1992. 

MOISÉS, Massaud. A Criação Literária. São Paulo: Melhoramentos, 1968.  

MOLENDIJK, A.L. (orgs.): The Pragmatics of Defining Religion; Contexts, 

concepts and contests. Leiden: Brill, 1999. 

MORAES, M. Antônio. Orgulho de jamais aconselhar. A Epistolografia de 

Mário de Andrade. São Paulo, EDUSP, 2007.  

______. Cartas de Mário de Andrade a Otávio Dias Leite (1936-1944). São 

Paulo: Impressa Oficial, 2006.  

MORE, Thomas. A Utopia. São Paulo: Martin Claret, 2009. 

MORIN, Edgar: Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. São 

Paulo: Cortez, Brasília,  UNESCO, 2001. 

MUHANA, Adma (org.). Os Autos do Processo de Vieira na Inquisição 1660-

1665. São Paulo: EDUSP, 2008. 

MURPHY, James J. La retórica en la edad media. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1996.  

MURARO, Valmir Francisco. Retórica e Utopia. Florianópolis: Insular, 2003.  

NOVINSKY, Anita. Padre Vieira, a Inquisição e os Judeus. Estudos Cebrap 

29, São Paulo, n. 29, p. 172-181, março de 1991.  

NÓVOA, Antônio (Org.). Vida de Professores. 2. ed.  Porto - Portugal: Porto 

2000. 

NIELSEN, K.S. The Evolution of the Private Language Argument. Aldershot, 

UK: Ashgate, 2008. 

NITRINI, Sandra. Literatura Comparada. São Paulo: EDUSP, 2010.  

PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento: a unidade teológica-retórico-

política dos sermões de Antônio Vieira. São Paulo: USP, 1994.  

PEREIRA, Sara Marques (Org.). Memórias da Escola Primária Portuguesa. 

Lisboa – Portugal:  Livros Horizonte, 2002. 

PERRONE-MOISÉS, Leyla. A intertextualidade crítica. In: Intertextualidade 

Poética n.º 27. Coimbra: Almedina, 1979.  

______. Vira e Mexe Nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

______. Flores da escrivaninha. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

POLITO, Reinado. Oratória para advogados. São Paulo: Saraiva, 2010.  



172 

 

POPPER, K. R. A lógica da pesquisa científica. 2. ed. Trad. L. Hegenberg & 

O. S. da Mota. São Paulo: Cultrix/Edusp, 1995. 

QUEIRÓS, Eça de. Correspondência Consular. Lisboa: Edições Cosmos, 

1994. 

REWET, Samuel. Os Sete Sonhos. 2. Ed. Rio de Janeiro, Orfeu: 1996. 

REALE, Giovanni. História da Filosofia v. I. Paulus: São Paulo: 1990.  

REIS, Carlos. Dicionário de Narratologia. Coimbra: Livraria Almedina, 1987.  

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995.  

ROBERT, Marthe. Romance das Origens, Origem do Romance. São Paulo: 

Cosacnaify, 2007. 

ROCHA, A. Crabé. A epistolografia em Portugal. Coimbra: Almedina, 1965.  

RONCARI, Luiz. Literatura Brasileira. São Paulo: EDUSP, 2002.  

SAID, Edward. Cultura e Imperialismo. Denise Bottaman (trad.). Companhia 

das Letras, 1995.  

SANTOS, M. D. de. Ao Sol Carta é Farol. São Paulo: Annablume, 1998. 

SÊNECA. Cartas Consolatórias. Cleonice F. Mendonça (org.). São Paulo: 

Martins Fontes, 2002.  

SERRANO, Carlos et alii. Memórias D’África. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

SANTIAGO, Silvano. Carlos & Mário. Rio de Janeiro: bem-te-vi, 1992. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A Universidade no século XXI: Para uma 

reforma democrática e emancipatória da Universidade. São Paulo: Cortez, 

2004. (Coleção Questão de Nossa Época, v. 120). 

SARAIVA, Antônio José. O discurso engenhoso. Lisboa: Gradativa, 1996.  

SCHÜLER, Donald. Na Conquista do Brasil. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. 

S.E.Hinton. Outsiders. Vidas sem rumo. (trad.) Heloisa Jahn. 3. Ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1995. 

SÉRGIO, Antônio. Perante a Inexistência de uma civilização cristã. Lisboa: 

Inquérito, 1954. SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho 

Cientifico. 21. ed, São Paulo: Cortez, 2010. 

SMITH, W.C. Towards a World Theology: Faith and the comparative 

history of religion. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1981. 

STEINER, George. Gramáticas da Criação.  São Paulo: Editora Globo, 1990. 



173 

 

______. Extraterritorial: A literatura e a revolução da linguagem. Júlio 

Guimarães (trad.). São Paulo: Companhia das Letras, 1990.  

TIN, Emerson (org.) A Arte de Escrever Cartas. Antônio de Bolonha, 

Erasmo de Rotterdam e Justo Lípsio. São Paulo: UNICAMP, 2005.  

TODOROV, Tzevtan. Os gêneros do discurso. Cristina Cabo (trad.). São 

Paulo: Martins Fontes, 1980.  

TRINDADE, Hélgio. Universidade em Ruínas: na república dos professores. 

Petrópolis – RJ: Vozes, Rio Grande do Sul: CIPEDES, 1999.  

TRINGALI, Dante. A Arte Poética de Horácio. São Paulo: Musa, 1994. 

VERGER, Jacques; CHARLE, Christophe. História das Universidades.  São 

Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1996. 

VERNANT, Jean-Pierre. As Origens do Pensamento Grego. Difel. Rio de 

Janeiro: 2002. 

VIEIRA, Antônio. Cartas do Brasil. João A. Hansen (org.). São Paulo: Hedra, 

2003.  

______. História do Futuro.  José C. B. Aleixo (org.). Brasília: UnB, 2005. 

______. Padre Antônio Vieira. Escritos históricos e políticos. Alcir Pécora 

(org.). São Paulo: Martins Fontes, 2002.  

______. Antônio Vieira. Sermões. Alcir Pécora (org.). São Paulo: Martins 

Fontes, 2003.  

______. Sermões Escolhidos. José Vedaska (org.). Coleção a Obra Prima de 

cada autor.  2. ed. São Paulo: Martin Claret, 2009. 

VILA-MATAS, Enrique. Bartleby e companhia.  São Paulo: Cosac Naify, 2009. 

VOGT, Carlos. O Intervalo Semântico. São Paulo: Atiliê/UNICAMP, 2009.  

VOLTAIRE. F.M. Arouet. Cartas Filosóficas. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

WERNECK, V. R. A ideologia na educação: um estudo sobre a 

interferência da ideologia no processo educativo. Petrópolis, Vozes, 1992. 

WILSON, Colin. O outsider – o drama moderno da alienação e da criação. 

São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz: A Literatura Medieval (trad. Amáli Pinheiro 

et alii). São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

 

 

 



174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

ANEXO I 

 

Carta Negocial 

 

Ao Marquês de Nisa (3 de fevereiro de 1648) 

 

Ex. mo Sr. – Pelas cartas que noutros navios haverão chegado, terá V. 

Ex.a entendido como S. M. [Sua Majestade] , que Deus  guarde, me manda a 

essa Corte [de Paris] a servir nela alguns dias [na qualidade de secretário] a V. 

Ex.a, circunstância que só me poderá  facilitar a obediência de tão trabalhosas 

jornadas como eu tenho experimentado estas.  

A presente foi a mais cheia de perigos e infortúnios que jamais se 

padeceu nesta carreira [diplomática], faltando-nos só a morte, mais não os 

riscos dela, que quase não houve dia sem susto, cuja relação reservo para a 

presença; ao fim, ao cabo de trinta e nove dias de viagem, havendo-nos 

tomado os dunquerqueses [corsários holandeses] um patacho [pequeno barco] 

francês,  que me havia de lançar no Havre de Grâce, cheguei numa nau 

inglesa ao porto de Dôver, donde logo tratei de atravessar a Calais, mas achei 

estar a cidade impedida de peste, com que foi necessário dilatar e mudar o 

caminho. E, porque o dinheiro que trouxe comigo era pouco, e aqui tem 

grandíssimas quebras [carestias] nem achar mercador que mo desse, foi força 

ir negociá-lo [grifo nosso] a Londres, aonde vim pela posta [barco-correio], 

trazendo comigo as cartas de todas as embaixadas [grifo nosso], para daqui as 

encaminhar, como faço, por mão do Sr.  Embaixador de França, debaixo de 

cujos maços irão seguras, reservando somente aquelas que não posso apartar 

de mim. Amanhã parto outra vez a Dôver a embarcar-me, e procurarei com 

toda a brevidade achar-me aos pés de V. Ex. a. Guarde Deus a V. Ex.a muitos 

anos como desejo. De Londres, setembro 26 de 1647. 

Vão também os maços das Sr.as Marquesa [esposa do Marquês de Nisa] 

e Condessa [da Vidigueira], e outro para o Sr. Residente, a quem beijo a mão. 

 

 

ANTÔNIO VIEIRA 

 



176 

 

ANEXO II 

 

Carta Familiar 

 

Aos judeus de Ruão (20 de abril de 1646) 

 

 Senhores meus. – Escrevo a todos V.V M.cês no mesmo papel [grifo 

nosso], porque não é justo faça divisões a pena onde não reconhece diferença 

o coração. Foi tão igual a grande mercê que V.V M.cês me fizeram, e tão igual o 

afeto que em todos experimentamos, que, quando particularmente o considero, 

o que devo a cada um me parece maior, e assim não quero fiar a significação 

do meu agradecimento  [grifo nosso] a diversas cartas, porque a diferença das 

palavras não argua desigualdade na obrigação. Conforme este conhecimento 

me têm todos e cada um de V.V M.cês, tão desejoso como obrigação a seu 

serviço, esperamos e pedimos a V.V M.cês, me queiram ocupar em tudo que for 

dele, estando mui certos que, até onde chegar o pouco que possuo, mostrarão 

as obras a verdade deste meu ânimo.   

 O que mais tenho sentido é haverem sido tão poucos os dias que V.V 

M.cês me comunicaram que se não pôde manifestar neles o afeto com que a 

todos V.V M.cês amo [grifo nosso], que, se antes do conhecimento o fazia 

grande a razão e a indignação, depois que vi e tratei a V.V M.cês, o faz já muito 

maior a obrigação e a dor. Espero em Deus, que sempre nas grandes 

empresas se serviu de instrumentos fracos, há-de querer ajudar nesta a pureza 

do meu zelo e a grandeza do de V.V M.cês, de que venho tão consolado como 

magoado [grifo nosso]. S.M. saberá muito cedo por cartas quão leais vassalos 

tem em Ruão, e quão merecedores de os ter perto de si, e, se Deus me leva a 

seus reais pés, eu prometo a  V.V M.cês que fique muito mais confirmado no 

bom ânimo com que o deixei, porque até agora o persuadia com argumentos 

do discurso, e daqui por diante o poderei fazer com experiências da vista. 

 As coisas grandes não se acabam de repente; hão mister de tempo e 

todas têm seu tempo. O desta parece que é chegado, porque vejo concorrerem 

para ela todas as influências, de que não digo mais, porque isto é papel.  

 A minha jornada foi cheia de perigos e trabalhos, que em nenhuma parte 

dela faltaram, escapando milagrosamente das mãos dos dunquerqueses e de 
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várias tempestades em que os companheiros padeceram naufrágios; e Deus , 

que de tantos perigos me guarda, deve ser para algum grande bem, 1 A divina 

Majestade dê V.V M.cês todos os que lhes desejo, e guarde a V.V M.cês por 

muitos anos com a felicidade que desejam [grifo nosso]. Meu companheiro 2  

beija as mãos a V.V M.cês, e ambos mandamos as nossas saudades[ grifo 

nosso], que verdadeiramente são grandes. Haia, 20 de abril de 1646 3.  

 

 

ANTÔNIO VIEIRA 

 

 

________________________ 

1 
Conforme é sabido havia muito trabalhava o Padre Antônio Vieira, a fim de que os Homens 

de Nações (os Israelitas) fossem solicitamente acolhidos na vida pública da Corte Portuguesa; 

em particular, os que se encontravam em perene diáspora em virtude das perseguições 

sofridas por parte do Santo Ofício Lusitano contra eles como o confisco dos bens (o mais 

temido por todos). Além disso, o bragantino pelejava, incansavelmente, havia longas datas, 

pela mudança das práticas temerárias da Inquisição lusitana sobre os acusados, no sentido de 

que não confiscasse mais os bens dos réus, fato que afugentava os grandes comerciantes a 

investir na Pátria dos Lusíadas. Foram tempos de renhido combate até que em 1643 se 

publicou um escrito (Proposta feita a El-Rei D. João IV [pelo Padre Vieira] em que se lhe 

apresentava o miserável estado do reino e a necessidade que tinha de admitir os judeus 

mercadores que andavam por diversas partes da Europa), conforme Alcir Pécora (Escritos 

Históricos e Políticos, 2002, p. 259 -278), no qual o jesuíta, peremptoriamente, advoga acerca 

dessas teses, por cujo Santo Ofício Lusitano o texto fora confiscado, posteriormente.  

2 Padre Antônio de Melo, um dos inúmeros confrades da Companhia de Jesus, afeito à causa 

dos Homens de Nações entre os grandes defensores dessa proposta vieiriana junto ao 

monarca português, o qual foi nomeado com Padre Antônio Vieira da parte da Corte Lusitana  

para acompanhar o sócio na viagem frente às tratativas comerciais, consoante era regra da 

Companhia de Jesus. Olhando essa missiva do jesuíta, percebe-se seu enorme zelo e 

verdadeiro anseio em acolher a todos os viventes na Fé e na esperança de um mundo Novo. 

3 A carta aos israelitas de Ruão, além do aspecto familiar manifesto pelas características de 

tamanho, destinatário, afeto e conteúdo particular, também se relaciona com as cartas de 

negociações dos capitais judaicos a financiar as Companhias de Comércio Ocidental e 

Oriental, preconizadas pelo jesuíta em parceria com os judeus, por exemplo, consoante João 

Adolfo Hansen (Cartas do Brasil, 2003, p. 665). É notório seu teor misto, embora, predominem 

nitidamente suas características essenciais, no caso, de carta-familiar.  



178 

 

ANEXO III 

 

Carta de Conselho 

 

Ao Príncipe D. Teodósio (23 de maio de 1650) 

 

 

Senhor. – Meu príncipe e meu senhor da minha alma. – pelos avisos 

[grifo nosso] que vão a S. M. [Sua Majestade] entenderá V. A. [Vossa Alteza] 

com que coração escrevo esta, e muito mais com que raiva e com que 

impaciência, vendo-me preso e atado para não poder em tal ocasião ir-me 

deitar aos pés de V. A., e achar-me a seu lado em todo o perigo. Mas eu 

romperei as cadeias quanto mais depressa me for possível, e partirei voando, 

se não a fazer companhia nos trabalhos do princípio, ao menos a ter parte nas 

glórias e alegrias do fim; que estes são os passos [grifo nosso] por onde se 

hão-de encaminhar os sucessos e felicidades deste fatal ano, ou seja, a guerra 

só em terra, ou só no mar, ou juntamente em ambas as partes; porque o meu 

roteiro [grifo nosso] não especifica o gênero nem as particularidades dela, 

empregado todo em referir, admirar e celebrar as vitórias.  

Ah Senhor! Que falta pode ser que faça a V. A. nesta ocasião este 

fidelíssimo criado, e quão poucos considero a V. A. com a resolução e valor e 

experiência que é necessário para saberem aconselhar [grifo nosso] a V. A. o 

que mais lhe convém em tão apertados casos! Mas, já na presença não posso, 

aconselhe a V. A. a minha alma, que toda mando a V. A. neste papel, e com 

toda ela lhe digo que, tanto que chegar esta nova, V. A. logo sem esperar outro 

preceito [grifo nosso] se ponha de curto, a mais bizarro que puder ser, e se saia 

a cavalo por Lisboa, sem mais aparato nem companhia que a que 

voluntariamente seguir V. A., mostrando-se no semblante muito alegre e muito 

desassustado, e chegando a ver e reconhecer com os olhos todas as partes 

em que se trabalha;  informando-se  dos desígnios [grifo nosso] e mandando e 

ordenando o que melhor a V. A. parecer, que sempre será o mais acertado;  

mandando repartir algum dinheiro entre os soldados e trabalhadores, e, se V. 

A. por sua mão o fizesse, levando  para isso quantidade de dobrões, este seria 

o meu voto;  e que V. A. se humane [grifo nosso] conhecendo os homens e 
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chamando-os por seu nome, e falando não só aos grandes e medianos, senão 

ainda aos mais ordinários: porque desta maneira se conquistam e se conforma 

os corações dos vassalos, os quais se V. A. tiver de sua parte, nenhum poder 

de fora será bastante a entrar em Portugal, sendo pelo contrário muito fácil 

ainda qualquer outra maior empresa a quem tivesse o domínio dos corações. 

S. M. tem nesta parte uma vantagem muito conhecida, que é estar de posse e 

poder dar, quando Castela só pode prometer. Como há poucos Antônios 

Vieiras, há também poucos que amem só por amar, e S. M. não deve esperar 

finezas, senão contentar-se muito de que se queiram vender aqueles que lhe 

for necessário comprar. A pólvora, as balas, os canhões, são comprados, e 

bem se vê o ímpeto com que servem, e o estrago que fazem nos inimigos a 

mesma natureza (sic). Os que menos satisfeitos estiverem de S. M., esses 

chegue V. A. mais a si, que importará pouco que no efeito se dividam as 

vontades, contanto que no efeito S. M. e V. A. as achem obedientes e unidas. 

Faça-se V. A. amar, amar só palavra digo a V. A. mais do que pudera em 

largos discursos. 

 Considere V. A., senhor, que esta é a primeira ação em que V. A. há-de 

adquirir nome ou de mais ou de menos grande príncipe. A idade, o engenho, as 

obrigações , tudo está empenhando a V. A. a obrar conforme seu real sangue, 

e mostrar ao mundo que é V. A. herdeiro de seus formosíssimos progenitores, 

não só no cetro, mas muito mais no valor.  

Toda a Europa, cujos ouvidos estão cheios de louvores de V. A., está 

com os olhos nesta ocasião, que é a primeira em que V. A. sai a representar no 

teatro do mundo, e na qual o nome que V. A. ganhar com as suas ações será o 

que será avaliado e estimado sempre. Não aconselho [grifo nosso] a V. A. 

temeridades, mas tenha Portugal e o mundo conceito de V. A. que antes 

despreza os perigos do que os reconhece. O que tocar à segurança da pessoa 

de V. A. deixe V. A. sempre ao amor e zelo dos seus vassalos, mas não 

aceitando nesta parte conselhos [grifo nosso] que de muito longe possa tocar 

ao decoro.  

A vida está só na mão de Deus, e esta é a ocasião em que servem as 

filosofias, que tantas vezes ouvi a V. A., do desprezo dela. Da mesma criação 

de V. A. saiu Aquiles a ser terror de Tróia e fama da Grécia; e esta mesma 

desconfiança (a qual inculco a V. A.) o fez mais Aquiles. Eia meu príncipe [grifo 
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nosso], despida-se V. A. dos livros, que é chegado o tempo de ensinar aos 

Portugueses e ao mundo o que V. A. neles tem estudado. Armas, guerras, 

vitórias, pôr bandeirantes inimigas e coroas aos pés, são de hoje por diante as 

obrigações de V. A., e estas as minhas esperanças. 3 Oh! Como as estou já 

vendo não só desempenhadas, mas gloriosamente excedidas! 4 A graça do 

Espírito Santo, que é espelho de fortaleza, assista sempre no coração de V. A., 

cuja muito alta e mui poderosa pessoa guarde Deus como a Igreja e os 

vassalos de V. A. havemos mister. Roma, 23 de maio de 1650. 

Faço meu substituto ao padre Inácio Mascarenhas, 5 a que peço ouça 

V.A [grifo nosso] com grande confiança nestas matérias, porque fio muito de 

seu valor, resolução e conselho, que tenho bem experimentado. Perdoe V. A. 

ao meu amor este e os outros atrevimentos desta carta.  

ANTÔNIO VIEIRA 

 

____________________ 

4 É notória sua afeição a D. Teodósio. A carta é de conselho pelo constante teor dessa palavra 

na forma de verbo e substantivos, como também pelos sinônimos correlatos em várias partes 

da carta (alguns, propositadamente, grifados). Por outro lado, também se trata de uma carta 

mista em que se referem os vários negócios do Paço Imperial, relações entre o amo e os 

vassalos, por exemplo, dos quais Padre Vieira demonstra sua diligência, argúcia e 

familiaridade como preceptor real no uso de apetrechos bélicos. Contudo, é a carta, 

paradoxalmente, da sua dor. Tendo sido mal interpretada pela Corte, o remetente foi 

duramente punido e criticado na condição de traidor por haver, subliminarmente, elevado o 

príncipe em detrimento do rei. Sabe-se que talvez fosse essa a intenção primeira do jesuíta, 

com o fito de evitar que D. Teodósio imergisse na letargia, da qual padecia seu pai; mas pelo 

conteúdo textual é verossímil que Padre Vieira quisesse algo mais como coadjuvar D. João IV 

na empreita bélica do filho.  

5
 Sabe-se que a partir desses conselhos missivíssimos o bragantino ficou mal visto e perdeu 

privilégios e regalias junto ao Paço Lusitano que lhe fizeram falta no processo do Santo Ofício 

de Portugal. Fato é que ele agiu por meio da pseudomorfose barroca, o que não autoriza 

interpretação à letra. 

 
6
 Logo, ironias à parte, a carta é endossada por Aquiles alma mater a motivar o príncipe ao fio 

da descendência real mitológica aquilina. Essa utopia era comum aos lusitanos, e crente ao 

Padre Vieira, que visa a injetar nas veias do príncipe, conforme Hansen (2003, p. 502). Enfim, 

não era uma ilusão isolada, quando se sabe que ainda hoje muitos defendem que Lisboa teria 

sido fundada por Ulysses em viagens, após vencer a Guerra de Tróia, donde viria o gentílico 

lusitano em razão da ligação da capital com Ulysses. É mundividência de cunho mítico-barroco.  
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ANEXO IV 

 

Carta Ânua (Relatório) 

 

Ao geral da Companhia de Jesus (30 de setembro de 1626) 

 

 

Pax Christi 

 

Ainda que a guerra algumas vezes não impede (sic) a pena com que se 

exprimem os sucessos dela, contudo, é ela outras vezes tal (como esta em que 

nos achamos) que tudo perturba e não dá lugar a escrituras; pelo menos  as 

que são mais largas, e requerem tempo e algum descanso. Por esta razão, até 

agora se não escreveu nem mandou ânua a Vossa Paternidade, desde o ano 

de 1624 para cá; e também porque não vieram relações dos outros colégios e 

casas; e algumas vieram tarde por falta de embarcações, e pelas dificuldades 

das navegações, que, neste tempo tão trabalhoso, foram maiores que nunca. 

Pelo que sou forçado a dar a Vossa Paternidade conta nesta do que sucedeu 

nos dois anos de 1624 e 1625, e ainda não de tudo; porque em todas as partes 

do Brasil houve tais sobressaltos que impediram o notar e não deram lugar a 

escrever. 

Sustentam esta província do Brasil, pouco mais ou menos, 120 padres 

da Companhia: 90 sacerdotes, dos quais 31 são professores de quatro votos, 

de três solenes, 2, coadjutores espirituais formados, 20; 62 estudantes; 

coadjutores 50, e destes, 30 formados. Estes todos divididos em três colégios, 

seis casas, e treze aldeias anexas às mesmas casas e colégios.  No Colégio 

Bahia residem comumente, 80; no de Pernambuco, 40; 35 no do Rio de 

Janeiro; na Residência do Espírito Santo, 12;  na de Santos, 5;  na de São 

Paulo, 7; na Casa dos Ilhéus, 4; em Porto Seguro, 4; e 4 no Maranhão. Todos 

eles se ocupam em procurar de alcançar a salvação e perfeição própria e das 

almas, que é o fim da nossa Companhia. 

Com o grande trabalho e má vida destes tempos caíram enfermos quase 

todos os deste Colégio: mas, de tal maneira os repartiu a Divina Providência 

que nunca faltaram sãos que servissem os doentes no corporal e no espiritual, 
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e acudissem aos próximos. Destes enfermos, passou a melhor vida o padre 

Fernão Cardim, natural de Viana de Alvito, arcebispado de Évora, professo de 

quatro votos, varão verdadeiramente religioso e de vida inculpável; mui afável e 

benigno, e em especial para com seus súditos. A todos parece que queria 

meter na alma, de todos se compadecia e a todos amava. Prova estas suas 

grandes entranhas o que poucos dias antes da sua morte, por ocasião de 

repreender um súdito, disse: que nunca, depois que entrara na Companhia, 

tivera má vontade a pessoa alguma, nem escrúpulo de tratar seus súditos com 

compaixão. O que, bem considerado, tanto mais é quantos foram os anos que  

viveu na Companhia, nos quais ordinariamente governou;  e só os anos em 

que foi provincial e reitor passaram de vinte. Estendia-se esta sua caridade 

também aos de fora, como o experimentaram, e mais particularmente, os 

presos da cadeia e os pobres do hospital; porque a estes visitava a miúdo; 

remediando suas necessidades com esmolas; por aqueles intercedia, 

solicitando suas causas como próprias. E a todos finalmente ajudava com 

grande amor. E era porque o Divino ardia tanto em seu peito, porque Deus os 

servia, em Deus os representava, e a Deus neles. A seu corpo tinha ódio santo: 

castigava-o com disciplina de cada dia, sendo, como era, fraco e carregado de 

anos. Mas a fraqueza do corpo sustentava com o esforço do espírito, 

madrugando todos dos dias uma e duas horas antes dos outros, as quais 

gastava na presença do Santíssimo Sacramento, a quem tinha muito particular 

afeto e devoção. Comunicava-lhe Deus aqui uma insigne magnanimidade, com 

que padecia trabalhos, resistia às tentações e vencia grandes dificuldades. 

Nesta desgraça da Bahia era reitor; e por isso quebravam nele mais todas as 

ondas das adversidades: mas, como rocha viva, sempre se conservou em paz, 

e esteve muito firme e conforme com a vontade divina. Na sua última 

enfermidade, além das dores e grande fraqueza, padeceu muita falta de todo o 

necessário. Chegou, pois aquela ditosa hora de se partir, a que ele todos os 

dias convidava sua alma, repetindo com muita devoção o proficiscere anima 

Christiani e exercitando-se e atuando-se na herança da morte. Faleceu com 

grande dor e sofrimento de todos, por se verem juntamente órfãos de pai e 

mão. Nele tudo tinham; porque, como pai, os criava com sua doutrina e 

exemplo, e, como mão piedosa, entranhavelmente os animava. Contudo, por 

outra parte, sendo que lhe queriam todos como filhos, ainda que com perda 
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sua, se alegraram de o ver fora deste desterro. Entrou na Companhia no ano 

de 1556, de 15 anos de idade; viveu nela 60, e faleceu de 75, aos 27 de janeiro 

do ano de 1625.  

Teve a mesma sorte o padre Gregório da Rocha, natural de capitania de 

Pernambuco. Tinha, ao tempo em que Deus o chamou para si, 30 anos de 

idade. Entrou no ano de 1611, de 15 anos, na Companhia, nela viveu outros 15 

com satisfação e observância religiosa.  Sabia bem a língua da terra; e melhor 

a exercitava nas aldeias, cultivando os índios. Era enfermo de ordinário, e nas 

enfermidades mui animoso e paciente; em especial na última, que foi muito 

trabalhosa e de grandíssimas dores; entre as quais, com muita devoção e 

consolação da sua alma, recebeu todos os Sacramentos e faleceu a 9 de maio 

de 1625.  

No mesmo ano levou Deus para o si ao irmão Antônio Fernandes, 

natural da ilha da Madeira, coadjutor temporal, com 29 anos de idade e 10 na 

Companhia, na qual entrara de 19, no ano de 1615. Neste tempo viveu uma 

vida tão perfeita e exemplar, com as paixões do corpo e alma tão mortificados 

e sujeitas à razão, que não parecia homem, mas, como muitos lhe chamavam, 

Anjo encarnado. Foi neste Colégio, perto de oito anos, enfermeiro com 

caridade espantosa. Trabalhava de dia e de noite, sem descansar. Assistia e 

acudia com maravilhosa e incansável continuação a todos, sendo, como era, 

fraco de compleição.  Neste último trabalho da Bahia se apurou mais e 

resplandeceu sua caridade. Entre tantos enfermos e tanta falta do necessário, 

mostrava quão engenhoso era; porque sendo, além dos doentes da casa, que 

foram muitos, muitos mais os portugueses saídos da cidade, e os índios da 

aldeia do Espírito Santo, onde residiu, para todos achava mezinhas, a todos 

acudia, a todos visitava; e finalmente fazia tudo a todos com tal espírito que, 

ainda aos mesmos índios, com serem menos entediados, se não escondia e 

lhe chamavam santo.  

Não só curava com remédios humanos seus enfermos, mas igualmente 

lhes aplicava os divinos, fazendo devoções particularmente por cada um, e 

assim fazia curas mais que naturais; como depois de sua morte se achou 

apontado, em um livrinho seu, que o santo Anchieta dera saúde milagrosa a 

um padre, o qual estava tão perigoso, e em tais termos, que ninguém julgou 
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escapar. Faltando a fala, para se confessar, a uma índia que estava na hora da 

morte, com suas orações lha alcançou de Deus.  

Não foi menos admirável a sua grande paciência e mortificação. Entre 

outros muitos, que curou de chagas asquerosas, foi um índio ferido de um 

pelouro, com uma chaga tão podre e de tão mau cheiro que ninguém, nem 

mesmo o doente, o podia sofrer; nem seus parentes se atreviam a curá-lo.  

Mas, como a graça é mais poderosa que a natureza, tinha este irmão tão 

vencida a sua que, com suas próprias mãos, tratava aquela podridão, 

mostrando tão pouco asco, mas antes tanto gosto,  como se a matéria fora de 

rosas e flores mui cheirosas. E, na verdade, como tais estimava ele todas as 

coisas de mortificação, porque só a estas  se pegava com muito gosto, estas 

eram seus passatempos, estas, suas delícias; e já, com o contínuo exercício 

delas, parecia totalmente insensível, em particular nas mãos, as quais tinha tão 

calejadas que, quando o açúcar estava no ponto mais alto, metia os dedos nele 

como em água fria, e,  como se admirassem alguns, ele, pra dissimular, 

respondia com sua costumada prudência, que lhe procedia do uso e 

continuação do fogo. Mas, que isto fosse graça mais que natural, deixo a juízo 

de quem o considerar, sendo experimentado. Nunca ao doente, por inoportuno 

e mal sofrido que fosse, disse uma palavra; antes a todos consolava 

condescendendo com eles no qual não encontrava a saúde. Por embaraço que 

(sic) estivesse e afogado com ocupações, estava sempre a sua alma tão livre e 

pouco perturbada que, por outras muitas que sobreviessem no mesmo tempo, 

a todas acudia o melhor que era possível, sem mostrar enfadamento algum, 

antes com maior alegria; e a mesma tinha quando eram muitos os enfermos. 

Nunca se pôde enxergar nele um mínimo sinal de pouco sofrimento, 

ainda nas ocasiões em que corria perigo qualquer boa paciência; e, se 

porventura alguém em alguma coisa o encontrava, só para com este se 

mostrava particular, porque com particular vontade e amor buscava ocasiões 

de o servir. Com ser tanto e tão continuado o trabalho deste irmão, quando as 

ocupações lhe davam algumas tréguas, não o achariam senão na capela de 

joelhos; e aqui sem dúvida ganhava força para outros trabalhos maiores. Na 

modéstia e recolhimento foi raro, porque, além de em casa ser um espelho de 

compostura religiosa, quando convinha sair fora enxergava-se-lhe no rosto um 

grande pejo, fazia-se como uma papoula, todo se perturbava; e o mesmo 
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padecia quando por razão do seu ofício acompanhava o médico até à portaria, 

se era visto por gente;  e dava por causa disto sua pusilanimidade, que com 

esta e semelhantes capas cobria e disfarçava  suas virtudes. Destas e de 

outras muitas que sua humildade nos encobria tinha lavrada sua coroa, que a 

13 de junho, dia de Santo Antônio [nascido em Lisboa e falecido em Pádua], 

cujas pisadas com o nome seguira, foi possuir a glória.  

Entre as coisas mais notáveis que deste bem-aventurado se contam, foi 

uma que, partindo-se daquela aldeia em que estivera, como se chegassem a 

ele alguns índios em reconhecimento do que da sua caridade receberam, ele 

se perturbava e, perguntada a causa, respondeu que era porque não os havia 

de ver mais. E assim sucedeu, porque chegado à cidade, caiu enfermo e disse 

que aquela era a última da sua vida, como foi; e só sentia que os enfermos 

haviam de padecer. 

Três dias antes de sua morte, perguntando-se-lhe se queria se 

confessar, pois estava no último, respondeu que o escusava, quanto por via de 

escrúpulo, porque depois que entrara na Companhia, todas as confissões 

fizera como se cada uma fora a última  da sua vida.  

Sendo ainda noviço, andava um nosso mui atribulado, e de modo que 

bem mostrava ao exterior o que no interior trazia. Viu-o este irmão e, 

entendendo seu enfadamento, chamou-o à parte, perguntou-lhe a causa; mas, 

não lha querendo descobrir, ele, como se mui [sic] de raiz a soubera, lhe foi 

dando tais razões e tão eficazes, todas ordenadas à causa do sentimento, que 

ficou dali por diante livre da tentação. O que na verdade parece coisa divina, 

por um irmão sem letras lhe dar o remédio que muitos padres doutos e graves, 

com quem o comunicara, não puderam. E, como era tão observante, não se 

atreveria a falar tão livremente sendo noviço, se não fora mandado de Deus, 

como ele confessou ao mesmo.  

Outra vez acaso encontrara um dos nossos padres, que mostrava andar 

enfadado; e, sabida a causa, era por ter perdido um dente do santo José 

Anchieta, que muito estimava. Consolou-o ele dizendo que o encomendaria a 

Deus, e, detendo-se um pouco sem se mover do lugar, o levantou do chão, em 

parte onde se tinha buscado com muita diligência.  

Além destas graças particulares, tinha outra maior e mais universal, e 

era, sem ter estudo, entender com suficiência qualquer livro latino; e nas mais 
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ciências, particularmente em matérias espirituais, dava tão acertados pareceres 

que pareciam de homens de muitas letras. A todos estes dons ajuntou o da 

pureza virginal, que guardou inviolável até à morte, e com a qual mereceu 

assistir agora diante do trono de Deus, seguindo ao cordeiro sagrado para 

onde quer que vai.  

A estes três foi o Senhor servido dar na outra o prêmio das obras que 

nesta vida fizeram. Os mais todos se ocuparam nos ministérios da nossa 

Companhia, segundo a vocação e talentos de cada um, e, pela divina bondade, 

com proveito seu e dos próximos.  

As quarenta horas do primeiro destes dois anos se celebraram com o 

costumado aparato e concurso grande de confissões a comunhões. As do 

segundo, conforme o estado e trabalho das coisas, mas umas e outras com 

notável fruto das almas; e, como o principal fruto espiritual destes tempos se 

colheu na tomada e recuperação da cidade da Bahia [das mãos dos 

holandeses], é necessário relatá-la brevemente, e dizer também a certeza do 

que se passou na realidade, para que a verdade tenha lugar e se não creiam 

algumas falsidades que do caso se contam.  

Abre esta costa do Brasil, em treze graus da parte do sul, uma boca ou 

barra de três léguas, a qual, alargando-se proporcionalmente para dentro, faz 

uma baía tão formosa, larga e capaz que, por ser tal, deu o nome à cidade, 

chamada, por antonomásia, Bahia. Começa da parte direita em uma ponta, a 

qual, por razão de uma igreja e fortaleza dedicada a Santo Antônio, tem o 

nome do mesmo santo; e, correndo em meia lua espaço de duas léguas, se 

remata em uma língua de terra, a que deu o nome de Nossa Senhora de 

Monserrate uma ermida consagrada à mesma Senhora. No meio desta 

enseada, com igual distância, de ponta a ponta, está situada a cidade, no alto 

de um monte, íngreme e alcantilado pela parte do mar, mas por cima chão e 

espaço; rodeiam-se por terra três montes de igual altura, por onde estende 

seus arrabaldes, dos quais o que fica ao sul tem por remate o Mosteiro de São 

Bento, e no que lhe responde ao norte, está situado o de Nossa Senhora do 

Carmo; o terceiro está ao leste e menos povoado. É a praia da cidade em baixo 

estreita, e defendem-na três fortes, dois em terra e um no mar, avantajado aos 

mais por razão do sítio e fortaleza.  



187 

 

Alguns dias antes da chegada dos inimigos, estando no coro em oração 

dois dos nossos padres, viram um deles a Cristo Senhor Nosso, com uma 

espada desembainhada contra a cidade da Baía, como quem a ameaçava. Ao 

outra dia apareceu o mesmo Senhor com três lanças, com que parecia atirava 

para o corpo da igreja. Bem entenderam os que isto viram que prognosticava 

um castigo grande; mas de qual houvesse de ser estavam incertos, quando, 

em dia da Aparição de S. Miguel, que foi 8 de maio de 1624, apareceram de 

fora, na costa, sobre esta Bahia, 24 velas holandesas de alto bordo, com 

algumas lanchas de gávea, as quais fizeram crer aos cidadãos, costumados a 

viver em paz, o que lhes não persuadiram de todo os avisos que dois anos 

antes mandara Sua Majestade, nem a nau capitânia desta mesma armada, que 

quase todo o mês passado tinha andado na barra, e roubado um navio que de 

Angola vinha carregado com negros para o serviço e maneio desta capitania.  

Mandou logo o sr. Governador Diogo de Mendonça Furtado dar rebate;  

ajuntou-se a gente, que foram mais ou menos três mil homens, e, armados, 

cada um como pôde, se repartiram em companhias, deram cargos e assinaram 

estâncias. Na mesma tarde saiu o sr. Bispo D. Marcos Teixeira, com uma 

companhia de eclesiásticos, armados, não só para animar a gente, mas para 

com a espada na mão se defender, e ofender, se fosse necessário, ao inimigo; 

e correndo todas as estâncias, exortava a todos, como verdadeiro prelado e 

pastor, a pelejarem até à morte por sua fé e rei, e que vencendo ou morrendo 

por esta causa sempre venceriam. Saíram com a mesma pressa os nossos 

soldados, e o mesmo fizeram muitos dos outros religiosos. Prepararam-se com 

não menor cuidado as almas para a morte que os corpos para a guerra. Aqui 

tiveram fim ódios muito antigos, descobriram-se pecados encobertos com o 

silêncio de muitos anos, e, na verdade, foi tal a mudança presente que, só por 

razão dela, pareceu a muitos conveniente dar Deus este castigo.  

Com a luz do dia seguinte apareceu a armada inimiga, que repartida em 

esquadras vinha entrando. Tocavam-se em todas as naus trombetas bastardas 

a som de guerra, que com o vermelho dos paveses vinham ao longe 

publicando sangue. Divisavam-se as bandeiras holandesas, flâmulas e 

estandartes que, ondeando das antenas e mastaréus mais altos, desciam até 

varrer o mar com tanta majestade e graça que, a quem se não temera, podiam 

fazer uma alegre e formosa vista. Nesta ordem se vieram chegando muito a 
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seu salvo, sem lho impedirem os fortes, porque, como o porto é tão largo, tinha 

lugar para se livras dos tiros.  

Tanto que emparelhou com a cidade a almiranta, a salvou sem bala, e 

despediu um batel com bandeira de paz. Mas a salva, e à embaixada antes de 

a ouvirem, responderam os nossos com pelouros, o que vendo os inimigos, se 

puseram todos a ponto de guerra. Viraram logo as naus enfiadas sobre a terra, 

e, por onde iam passando descarregavam os costados na cidade, forte e 

navios que estavam abicados na praia, o que continuaram segunda e terceira 

vez, até que, depois do meio-dia, puseram todos a proa em terra, e as três 

dianteiras em determinação de abalroarem a fortaleza, mas, impedidas dos 

baixos, lançaram ferro, e em árvores secas, como se foram todas de fogo e 

ferro, começaram a desfazer tanto nele que parecia pelejava nelas o inferno. E 

foi tal a tempestade de fogo e ferro, tal o estrondo e confusão, que a muitos, 

principalmente aos poucos experimentados, causou perturbação e espanto, 

porque por uma parte os muitos relâmpagos fuzilando feriam os olhos, e com a 

nuvem espessa do fumo não havia quem se visse; por outra, o contínuo trovão 

da artilharia tolhia o uso das línguas e orelhas, e tudo junto, se mistura com as 

trombetas e instrumentos bélicos, era terror a muitos e confusão a todos.  

Respondiam-lhe da terra o forte e as nossas naus, ainda que 

desigualmente, por ser a artilharia pouca, e andar já quente com o avantajado 

emprego.  

Mas, enquanto nos ocupávamos [sic] em defender a praia, duas ou três 

naus holandesas, que ficavam na retaguarda, despejaram na ponta que 

dissemos, de Santo Antônio, muita gente, e dizem seriam quinhentos para 

seiscentos soldados. Vendo isso duas bandeiras nossas, que lá estavam em 

guarda, não aguardaram que chegassem, antes, não se atrevendo a resistir, 

voltaram para a cidade, esquecidos daquele nome português que ainda em 

nossos tempos fez tremer e fugir exércitos inteiros; e, posto que um padre 

nosso os animava para que tornassem, adiantando-se com ânimo de 

verdadeiros portugueses e verdadeiros soldados de Cristo, até chegar cara a 

cara com os inimigos, armados só da confiança em Deus, contudo estavam tão 

frios do medo que não foi parte para os apartar o fervor e espírito do padre.  

Entretanto não cessava a bateria, antes, cada vez se acendia mais. 

Entendendo, pois, o inimigo que os nossos largaram as naus que estavam 
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mais ao pego e se meteram nas que estavam mais junto à terra, para dali 

pelejarem mais seguros, botou um bom número de batéis providos  de 

soldados e marinheiros, para que senhoreassem as que estavam sem gente. 

Começavam a subir a elas e, adiantando-se um soldado para arvorar a 

bandeira holandesa, um homem do mar, português, que estava numa nau das 

mais vizinhas à praia, não lhe sofrendo o ânimo ver tal ousadia, leva o arcabuz 

ao rosto e, fazendo tiro, dá com ele morto e com a bandeira no meio do 

convés; o mesmo fez ao segundo e terceiro, que pretenderam executar na 

bandeira o mesmo intento que o primeiro, e fê-lo [sic] tão destramente que, não 

errando nem um só tiro, todos três empregou.  

Enquanto os três acabaram desta maneira, começaram os demais, uns 

a levar as naus para o pego, outros a defender-se com os mosquetes, o que 

vendo os nossos, e que não lhes podiam ser bons, acudiram ao último 

remédio, que foi arrombar umas e queimar outras, carregadas como estavam, 

tendo por melhor entregá-las ao mar e ao fogo que ao inimigo. Isto foi causa de 

se estender o dia e a guerra, porque, ainda que era noite, vencia as trevas dela 

a claridade do fogo, que, ateando-se no breu e açúcar, lançavam grandes 

labaredas, as quais, embebendo-se e transbordando-se nas nuvens, que lhe 

ficavam em cima, dava tão grande luz a todo o porto que se podia muito bem 

ver e atirar de parte a parte, como fizeram enquanto durou o fogo.  

Com esta ocasião, o inimigo, a quem o incêndio das naus acendera 

mais, determinou render a fortaleza, que, como ainda então não estava 

acabada, e só igual com as ondas, sem mais outro reparo que uns cestões, 

parte cheios de terra, parte vazios, era a entrada fácil. Saíram logo das naus 

inimigas muitos batéis com os soldados em pinha, e, cercando o forte, depois 

de muitas cargas de mosquetaria o abordaram, para entrar com os nossos. 

Mas eles resistiram valorosamente, não os deixando pôr o pé em cima, antes 

os lançaram a todos fora, matando e ferindo a muitos; e soldado houve que, 

com a espada feita, foi de mergulho atrás do inimigo, que por debaixo de água 

lhe fugia. Não desistiu com isto o Holandês; antes, animado com o novo 

socorro do mar, insistiu com maior força, carregando tanto uns sobre os outros 

que, não podendo os nossos, por estarem já cansados, ter o reencontro, 

depois de mortos alguns se retiraram para terra, donde, amiudando os tiros, de 

tal maneira sacudiram os inimigos que, em breve tempo, cenderam da 
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fortaleza, à qual se foram logo dois soldados lançar ao mar artilharia, que 

naquele entremeio tinha eles cravado.  

Era já nesse tempo alta noite, quando, de improviso, se ouviu por toda a 

cidade (sem se saber donde teve princípio) uma voz: já entram os inimigos, já 

entram, os inimigos já entram; e, como no meio deste sobressalto viessem 

outros dizendo que já vinham por tal e tal porta, e acaso pela mesma se 

recolhesse neste tempo uma bandeira nossa com mechas caladas, como o 

medo é mui crédulo, verificou-se esta temeridade; e assim, pelejando a noite 

pela parte contrária, ninguém se conhecia, fugiam uns dos outros, e quantos 

cada um via tantos holandeses se lhe representavam.  

Instava, entre tanta confusão, o cansado e afligido governador, nesta 

noite como outro Enéias na do incêndio, juntando e animando os soldados a 

morrer antes com honra que a ter vida sem ela; mas não aproveitavam estas 

vozes, porque estavam já do medo e das trevas da noite tão cegos que, não 

vendo quanto se inflamavam a si e a todo Portugal, desampararam totalmente 

a cidade, fugindo cada um por onde pôde, deixando todos suas casas e 

fazendas, e muitos, para mais ligeireza, as próprias armas, que parece 

cuidavam que estas se haviam de converter contra eles, como escreveu o 

cronista de el-rei [sic] de Macedônia em semelhante caso, dos solados persas, 

que pavor etiam auxilia formidat.  

Vendo este desamparo o Sr. Bispo, veio-se ao nosso Colégio, deu conta 

do que se passava e, ainda que dois padres dos nossos lhe lembraram que 

ninguém esperaria se tivessem notícia da saída de S. Senhora, contudo,  

ouvindo a outros dois padres, e a muitas pessoas de fora, que a cidade estava 

já entrada dos inimigos, e vendo que só não podia já defendê-la, se saiu. 

Consumidas, pois, algumas fórmulas do Santíssimo Sacramento, porque as 

mais eram já levadas para fora em oura custódia, com a devoção que o tempo 

e a ocasião pedia;  e tendo já tirada a mais da prata e os ornamentos postos 

em cobro (sic), que não deu o tempo lugar para mais, seguiram ao prelado os 

nossos, que estavam em casa, e os que se recolhiam do forte e mais 

estâncias, aonde  até então assistiram a pé quedo, animando e confessando a 

gente. Detiveram-se na quinta do Colégio, meia légua da cidade, e, não 

havendo esperança de defesa, se puseram antemanhã a caminho. 
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Mas quem poderá explicar os trabalhos e lástimas desta noite! Não se 

ouviram por entre os matos senão ais sentidos e gemidos lastimosos das 

mulheres que iam fugindo; as crianças choravam pelas mães, elas, pelos 

maridos, e todas e todos, segundo a fortuna de cada um, lamentavam sua 

sorte miserável. Acrescentava-se a este outro trabalho não menor, que, como 

forçadamente, para passarem avante, iam demandar um rio a que chamam rio 

Vermelho, aqui se viam no aperto em que se viram os filhos de Israel  no outro 

mar Vermelho, quando fugiam de Faraó: porque o medo lhes representava os 

holandeses já nas costas, o rio lhes impedia a passagem, a noite dificultava 

tudo, e o susto chegava a todos. Pelo que, vendo-se em tanto aperto e 

perplexidade, sem tomar conselho, tudo era romper em ais e gemidos, com 

que feriam o céu e os corações dos que os ouviam.  

Tanto que o sol saiu em 10 de maio, julgando os holandeses, da muita 

quietação da cidade, estar sem defensores, deliberaram-se a entrar nela. 

Entraram, não sem receio de alguma cilada; mas a cidade (ou para melhor 

dizer, deserto) lhe deu entrada franca e segura. Vão-se logo tomar posse das 

casas reais, onde estava o governador, desamparado de todos e 

acompanhado só de um filho e três ou quatro homens. Presos estes e postos a 

recato na almiranta, correm todos aos despojos, que tanto a mãos lavadas lhe 

ofereciam liberalmente as casas com as partas abertas. Tudo roubam e, a 

nada perdoando, empregam-se no ouro, prata e coisas de mais preço, e, 

despedaçando o mais, o deitam pelas ruas, como a quem custaram tão pouco.  

Saqueadas já e destruídas as casas, vão-se aos templos os sacrílegos, 

e aqui fazem o principal estrago. Arremetem com furor diabólico às sagradas 

imagens dos santos e do mesmo Deus: quis talia fando temperet a lacrimis. A 

esta tiram a cabeça, àquela cortam os pés e mãos, umas enchem de cutiladas, 

a outras lançam no fogo.  Desarvoram e quebram as cruzes, profanam altares, 

vestiduras e vasos sagrados; usando dos cálices, onde ontem se consagrou o 

sangue de Cristo, para em suas desconcertadas mesas servirem a Baco, e dos 

templos e mosteiros dedicados ao serviço e culto divino, para suas 

abominações e heresias. Tal foi a misericórdia do nosso Deus que quis então 

tomar em si a maior parte do castigo, por não nos castigar com outro maior, 

como nossos pecados mereceram.  
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Depois desta entrada não se ocuparam todos nos despojos, mas a 

alguns deu a nossa fugida ousadia para saírem da cidade; entre estes vieram 

ter à nossa quinta sete, mas sem armas de fogo. Estava aqui um padre grave, 

que se deixara ficar em companhia de alguns enfermos, com esperança de 

uma gloriosa morte por seu amor, se Deus fosse servido. Este não deixou 

passar a ocasião de se confessar a si e aos outros companheiros, em presença 

dos hereges, por católicos romanos, que eles tanto aborrecem: como foi que, 

indo um com a espada nua para um crucifixo, o padre lhe foi à mão dizendo 

que aquela era a imagem verdadeira do filho de Deus Jesus Cristo, digna de 

toda a veneração; e pedindo-lhe eles carne lha negou, e disse que a Igreja 

Católica e Romana proíbe a seus fieis nas sextas-feiras, qual aquele dia era, e 

portanto lha não havia de dar. Deu-lhes, porém, outras coisas de comer, e 

antes, no benzer da mesa, e depois, no dar graças, nomeou distintamente as 

pessoas da Santíssima Trindade, ao que eles cobriram o rosto, e logo, com 

grande fúria, quebrando tudo e deitando com desprezo por terra as imagens, 

relíquias e ornamentos dos altares, fizeram presa nos cálices e lampadários e 

outra prata, e levaram consigo.  

Sabendo, porém, o caso dois ou três escravos nossos, e não sofrendo 

que fossem tão carregados, os determinaram aliviar, saindo-lhes ao encontro 

com arcos e flechas, e tanto que eles as começavam a sentir, vendo que lhes 

saía mui caro comprar prata por sangue, quiseram antes largá-la que as vidas.  

Enquanto os holandeses se ocupavam nestes sacrilégios, cobriam os 

matos e praias os desterrados, que só dos portugueses seriam dez ou doze mil 

almas, servindo de casa a uns as árvores agrestes, a outros o céu, sem mais 

algum abrigo da calma, chuvas e sereno da noite; todos a pé, muitos descalços 

e despidos, morrendo à fome e sede aqueles que, pouco havia, deixaram 

casas tão ricas e abastadas de tudo que mais pareciam servir ao regalo que à 

necessidade.  

Mas não há que espantar serem vencidos os que viviam nesta 

abundância. Bem ensina Alexandre Magno aos soldados que a pobreza era a 

única mestra da milícia, e por isso os Macedônios venciam tudo, porque nada 

tinham; que as cidades com ferro se defendem e não com ouro; com homens 

armados e não com casas ornadas, como depois de bem experimentado o 

confessou El-Rei Dario. Bem coube deste trabalho muita parte aos nossos 
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padres, particularmente aos velhos e enfermos, que não podiam aturar o 

caminho nem suportar a calma.  Os mais esforçados chegaram naquele dia à 

aldeia do Espírito Santo, distante seis ou sete léguas da cidade, e pouco a 

pouco se juntaram todos, com muito trabalho. Quando aqui fosse o aperto e 

incomodidade bem se deixa ver, pois moravam setenta em casas feitas e 

repartidas para quatro.  

A esta aldeia se acolheu e recolheu naqueles primeiros dias a maior 

parte da gente, à qual sacudiu a caridade dos nossos com o que podia, não 

faltando a ninguém carne, nem farinha, que é o pão da terra, e nesse tempo 

era o maior regalo.  O mesmo fizeram todos os moradores da Baía que tinham 

fazendas fora, que agasalharam com muita caridade, por muitos dias, quem 

cento, quem duzentas e trezentas pessoas, dando-lhes todo o necessário até 

buscarem remédio. Por esta grande piedade e misericórdia pôs Deus seus 

piedosos olhos em nós, para nos acudir e temperar o rigor  do seu castigo.  

Depois que a gente despejou e foi menos, nos repartimos nesta e outra 

aldeia, e alguns currais, como assaz incomodidade, porque a casa era estreita, 

a cama o sobrado, e, quando boa, uma rede; a mesa tão apertada e pobre que 

muitas vezes não havia mais que ervas e legumes, e estes às vezes sem sal 

nem azeite, cozidos somente na água.  

A povoação se passou para a aldeia de S. João, mais afastada uma 

légua, e, como as casas dos nossos aqui não estavam mais que armadas, foi 

necessário aos irmãos noviços por suas mãos levarem-nas por diante, até 

onde o remédio da necessidade requeria, e aqui com todo o recolhimento 

possível se conservou a ordem do Noviciado, que no Colégio se guardava. 

Tudo isto leváramos [sic] bem contanto que escaparam das mãos do inimigo o 

nosso padre provincial Domingos Coelho e o padre Antônio de Matos, que lhe 

havia de suceder, com nove companheiros, que do Rio de Janeiro, traziam, 

porém ainda nisto foi Deus servido castigar-nos, porque, além de os tomarem, 

nunca os largaram, sendo assim que a todos os mais religiosos e seculares 

deram liberdade; e a causa que disto davam era porque os nossos em suas 

terras lhe fazem muita guerra com as pregações do Sagrado Evangelho. Daqui 

os embarcaram para Amsterdam [sic], com o sr. Governador e mais cativos 

que atrás dissemos, dando-lhes o mau trato a que o ódio de muitos anos 

concebido aos da Companhia os incitava. Ditosos eles, que por tal causa 
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padeceram e padecem. Depois da cidade tomada, ao quarto dia, vieram doze 

ou treze índios parentes de alguns que na bateria do forte foram mortos, 

deliberados a tomar vingança de suas mortes nas vidas dos holandeses; e 

assim o fizeram nalguns, que andavam desgarrados por fora. Porém um 

destes, em cujo peito vivia a memória do pai morto, e o amor do mesmo o 

obrigava a mais, vai-se com seu arco e flechas à porta da cidade, com ânimo 

avantajado ao do outro Pultão Pinense na guerra da Itália, porque, se este 

rompeu por meio de inimigos para livrar a vida ao pai cativo, o nosso, para 

vingar a do pai morto, comete [causa grande pavor] a cidade, desafiando a 

todos, e, depois de ter bem vendida a sua vida e melhor vingada a morte do 

pai, o acompanhou com a sua, caindo trespassado de uma bala.  

Não eram mais em número que doze, nem traziam diferentes intentos, 

outros índios que, achando além de Vila Velha, numa casa de palha, alguns 

soldados holandeses, os acometeram; e, tendo eles por mais seguro defender-

se com a casa, atirando de dentro, que defendê-la com pessoas saindo, ao 

disparar pegou fogo na palha, e onde cuidaram que o evitavam se lhes dobrou 

o perigo, porque os que fugiam do fogo não escapavam às flechas, e os que 

temiam estas morriam abrasados: esta foi a causa de os inimigos 

desampararem logo aquela Fortaleza de Santo Antônio. O mesmo dano 

fizeram ao inimigo, não longe de São Bento, uns poucos de portugueses com 

alguns flecheiros, cativando dois e matando sete ou oito, entre os quais foi um 

capitão de nome. Nem foram só estes; semelhante fim tiveram outros tantos da 

parte do Carmo, quase ao mesmo tempo.   

O sr. Bispo, com os nossos se recolhera à aldeia do Espírito Santo, 

ajuntou alguns desembargadores e oficiais da Câmara, e com eles fez 

conselho sobre o governo da Bahia, visto que a fortuna do governador preso o 

tinha em tal estado que, ainda que vivo, se havia de reputar por morto. E por 

isso se abriu logo a segunda das vias, em que Sua Majestade nomeava por 

governador deste Estado o sr. Matias de Albuquerque, que ao presente era de 

Pernambuco; mas, como pela distância de cem léguas faltava a sua presença, 

e os soldados sem capitão presente andavam (como se o não foram) 

desanimados e desgarrados por diversas partes, pareceu que convinha e era 

necessário eleger capitão-mor, para os ajuntar, animar e resistir às saídas 

insolentes do inimigo. E logo foi eleito no tal cargo o dr. Antão de Mesquita de 
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Oliveira, chanceler da Bahia, o qual fez tudo o que pôde, mas, impossibilitado 

do estado das coisas, não pode chegar ao muito que pretendeu.  

Passados alguns dias, o sr. Bispo, que não se esquecia do seu rebanho, 

antes como outro Argos, vigiava sobre ele e, como piedoso pai, chorava seus 

males, vendo que não ordenavam as coisas à medida do seu desejo, e que o 

inimigo desenfreado não se contentava já somente com a cidade, mas com 

grande ousadia se desmandava por fora, sem haver quem lhe pusesse freio a 

tanto desaforo, e que alguns portugueses se metiam e se faziam amigos com 

eles, para recuperar o que já perderam ou para não perderem o que ainda 

possuíam; depois de ver bem e considerar os meios com que, segundo o 

estado das coisas, se podia por nossa santa fé católica e lealdade à coroa real, 

reprimindo as entradas dos amigos e as saídas dos inimigos, lhe pareceu bem, 

e determinou, troca o bago com a lança, e o roquete com a saia de malha, e de 

prelado eclesiástico fazer-se capitão dos soldados. Feito digno de ânimo não 

menos pio que esforçado! O que vendo o povo, e reconhecendo nele, agora 

mais que nunca, um extremado zelo, não só para as coisas da honra do seu 

Deus, mas também para as do serviço do seu rei, todos a uma voz o 

aclamaram por capitão-mor, e que a ele seguiram e obedeceram em tudo. 

Eleito que foi nesta forma, mandou logo sob pena de vida que ninguém trate 

com o inimigo, antes que se ajunte toda a gente e preparem armas contra ele; 

e tanto que teve um moderado número de soldados, assinalou o capitão e 

repartiu companhias, com ânimo de tornar a entrar e cobrar a cidade aos 13 de 

junho. E parece que se punha o céu de nossa parte, porque no mesmo tempo 

viu sua Senhoria no ar uma bandeira com Cristo crucificado de uma parte, e da 

outra Santo Antônio, cuja festa naquele dia celebrava a Igreja.  

Para mais comodidade do assalto, quiseram tomar primeiro alguns 

rebeldes portugueses que no Mosteiro do Carmo estavam aposentados. Estes, 

antes que amanhecesse, foram presos, mas antes que o fossem, vendo-se 

acometidos, deram com um sino rebate aos holandeses, cujos espias eram. 

Vendo pois os nossos, que fizeram esta boa presa (e não passavam de 

cinquenta, e deles a maior parte índios), que eram sentidos, arremetem sem 

conselho à cidade, e soldado de cavalo houve que daquela feita se adiantou 

até pregar a lança na porta da cidade, ferindo e atropelando os guardas dela; 

mas sobrevindo o inimigo e disparando algumas roqueiras, se retiraram.  
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Com esse sucesso pareceu vir a causa a pareceres; e foram os mais 

acertados que, além da dificuldade grande de entrar na cidade, era maior a de 

conservação dela, porque estava o inimigo com as forças inteiras no mar, e os 

nosso poucos e desanimados; que melhor seria porem cerco por terra, 

impedindo-lhes a saída com assaltos, que aventurar tudo numa hora, pois os 

que antepuseram o certo ao duvidoso foram sempre mais prudentes. Em todas 

essas coisas acudiram os nossos padres e Sua Senhoria com todos os índios 

das aldeias, assistiram-lhe em conselho, acompanharam-no em todos os 

caminhos, e até o padre reitor, que era Fernão Cardim, sendo tão velho e fraco, 

o fez algumas vezes, e o serviram em tudo com muita vontade, como tínhamos 

de obrigação e tão honrado prelado nos merecia.  

Estando tudo isto, pois, nestes termos, manda o prelado, como capitão-

mor, assentar arraial, com sua igreja, uma légua da cidade, pouco mais ou 

menos.  Faz ajuntar aqui a agente de guerra, os clérigos religiosos, e oficiais de 

justiça que pôde. Aqui se recolhem todos em choupanas ou barracas feitas de 

palma, e do mesmo feitio era a igreja. Aqui se administram os Sacramentos e 

justiça. Aqui se curam os enfermos. Aqui se guarda e distribui todo o 

mantimento dos soldados. Daqui finalmente saem para os assaltos, tornando a 

demandar o mesmo lugar.  Fortifica-se este porto com cavas trincheiras e 

plataformas nos passos de mais importância, nas quais assentaram algumas 

peças de uma nau, que escapou das mãos dos inimigos.  

Aplicaram-se logo aos alardes seiscentos soldados, determinados de 

apagarem com sangue holandês a nódoa das injúrias passadas, e se dividiram 

com seus capitães nos lugares apontados e mais acomodados para o intento. 

Puseram-se em todos os caminhos postas, por tal ordem que do que a 

primeira desse fé o souberam facilmente as outras, e avisassem aos capitães 

subordinados, e ultimamente ao maior de todos.  

Eram os capitães vinte e sete, e as companhias de vinte e cinco até 

quarenta soldados, porque a multidão, em matos e caminhos estreitos, não 

impedisse ou dificultasse a peleja. Entre todos os capitães só dois eram os 

principais, a que obedeceram todos os outros, um dos quais tinha à sua conta 

a porta de S. Bento e o outro a do Carmo.  

Para sustentar toda esta gente eram necessários grandes gastos (…), e 

Sua Senhoria deu traça (…), obrigando-se a si e a sua renda (…).  
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[...] 

 

Colégio do Rio de Janeiro 

 

Ainda que a tempestade da Bahia nela mesma quebrou toda a sua fúria, 

contudo, em tempo que a cabeça padecia tanto, não podia os mais membros 

estar folgados. 

Fortificaram-se todos os lugares deste Estado, esperando pelo inimigo, o 

qual estava já senhor do principal, segundo as novas certas que corriam. 

Particularmente na cidade do Rio de Janeiro se pôs todo o cuidado, para não 

perder agora o bom nome e reputação que antigamente, e que há poucos 

anos, noutras ocasiões de guerra, alcançaram. A este fim determinou o sr. 

Governador Martin de Sá  fortificar em primeiro lugar o recebimento da praia, e 

para isso pediu aos nossos padres ajuda dos índios. Foram chamados com a 

toda a brevidade, e com a mesma chegaram se distribuíram pelos moradores, 

para que cada um com eles trabalhasse na parta que lhes coube.  

Mandou o padre reitor em particular entrincheirar a testada do nosso 

Colégio e ajuntar grande número de arcos e flechas para, no conflito, acudir e 

prover os que estivessem faltos de armas.  O mesmo cuidado houve da nossa 

parte em fazer ajuntar os índios para o edifício de uma fortaleza que, no 

mesmo tempo, se levantou na barra. Gastaram-se nele alguns meses, e do 

Colégio se dava a maior parte dos acontecimentos para os trabalhadores, até 

que de todo se acabou, e dizem que é a melhor ou das melhores de todo este 

Estado. Foi tal a obra que todos estimaram e estimam muito, e os da Câmara, 

com os mais principais da terra, o agradecem muitas vezes aos padres; e com 

razão, porque, na verdade, ou se não houvera de fazer, ou ao menos não saíra 

tão boa e forte, se eles, além de trazer e sustentar os índios, não estiveram 

presentes, nem assistiram com suas pessoas em todo o tempo que nela se 

trabalhou.  

Não foram estes padres, que então se acharam presentes, de muito 

préstimo e proveito somente para aquela fábrica material, mas também, e 

muito mais, para o espiritual dos soldados, evitando, com sua presença, 

doutrinas e bons conselhos, jogos mui ruins e contínuos juramentos, brigas e 
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murmurações, e assim os preparam melhor para a guerra que os capitães com 

as armas e exercícios militares.  

Por momentos esperavam pelo inimigo, já repartidos em suas instâncias 

os nossos padres e soldados e índios, para o que se dispôs, não digo já a 

rebate, mas a um mínimo sinal, acudissem com suma diligência. E vendo-se 

todos os nossos padres tão de dentro nestas preparações para a guerra, e que 

de dois em dois tinham tomado a seu cargo todas as estâncias, animados com 

tais companheiros, não só se exortavam e aproveitavam uns aos outros com 

muito esforço, mas também com grande alegria, para quando chegassem as 

naus inimigas, e já não sabiam o dia nem a hora em que haviam de chegar.  

Alguns sinais e rebates falsos se deram neste tempo, e foi muito para 

ver a diligência com que todos os padres do Colégio, os homens e os índios de 

suas casas corriam, ou, para melhor dizer, voavam, e se punha cada um onde 

era seu lugar. Como esperavam cada dia pelos inimigos, e temiam todos os 

perigos em que se podiam ver, foi extraordinária a moção que houve nas 

pregações, doutrinas e confissões, que os da nossa Companhia faziam.  Um 

havia cinco, outro, doze, outro, vinte e quatro ou mais anos, que encobriam 

pecados gravíssimos, com que o Demônio os trazia enlaçados.  

Estes, movidos e guiados pelos nossos, se confessaram bem e 

inteiramente, e comungaram com tanta devoção e tais propósitos que se 

puseram e continuaram dali por diante no caminho da sua salvação [na prática 

dos sacramentos].  

Havia entre certos homens uma contenda de interesse grosso, e cegos 

com ele não podiam ver a verdade, que a todos persuade a união e amizade 

cristã, antes pertinazmente levavam adiante o negócio com maus intentos, sem 

dar orelhas sem às admoestações da uns, nem aos rogos de outros. Entrou 

com eles um nosso padre e, ainda que com trabalho, depois de lidar largo 

tempo, os concertou e pôs em paz.  

Não foi menor serviço de Deus o que outro dos nossos atalhou entre 

dois dos principais do governo; porque, travando-se sobre matérias de 

jurisdição, vieram a tanto rompimento que, ajuntando cada um da sua parte 

muita gente de armas, o menos que com fundamento se receava era a morte 

de um deles. Mas acudiu um nosso padre e, com muita edificação e 

consolação de todos os da terra, os aquietou e apaziguo.  
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[...] 

 

Missão dos Patos 

 

Para a parte do sul, entre o Rio de Janeiro e S. Vicente, corre um 

famoso rio, chamado vulgarmente laguna dos Patos. É cercado, de uma e 

outra ribeira, com terras tão férteis de trigo que ainda as arcas delas não têm 

inveja às melhores da Europa, e por suas praias e sertões tem espalhado muito 

gentio, dividido em aldeões de duzentos até trezentos índios.  

Para acudir aos desamparados destas pobres almas, partiram do 

Colégio dos Rio dois padres, os quais, em certos sítios, distante das principais 

povoações trinta ou quarenta léguas, fizeram uma pequena casa, onde 

pudessem dizer missa e dali mais acomodadamente tratar com esta gente, a 

fim de os reduzir e juntar a todos num lugar, onde, recebendo o Sagrado 

Batismo, vivessem cristãmente, porque é impossível fazerem-no estando tão 

divididos. 

No ano depois de 1624 se partiram desta sua estância para a Alaguna, 

com determinação de os abalarem e trazerem consigo para aquele igreja, 

chegados à primeira daquelas, ainda que ao princípio se mostraram os índios 

mais duros e menos tratáveis, contudo, num dia solene, lhe fez um dos padres 

uma prática sobre a importância do Santo Batismo e do que para ele se requer, 

e mostrando-lhe também de uma parte as penas do Inferno, da outra os bens 

da Glória, e como depois da sua partida ficavam arriscados a, morrendo, 

perder estes a ser condenados àquelas, pois não teriam ordem nem ocasião de 

ser batizados, ainda que muito o quisessem.  

Pôs Deus nestas palavras tal eficácia que, rendidos muitos, com 

grandes desejos no coração lágrimas nos olhos, começaram a pedir que os 

fizessem cristãos, de modo que em oito dias foram suficientemente 

catequizados, e receberam a água do Sagrado Batismo [quer dizer foram 

batizados] perto de duzentas almas, e tal afeição tomaram, depois de serem 

batizados, às coisas divinas, morando muitos deles uma légua distante da 

igreja, continuavam com muito fervor a ouvir missa todos os dias santos, e 

ainda em tempo de grandes frios e chuvas, não obstante a declaração que se 

lhe fez de ficarem totalmente desobrigados.  
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[...] 

 

Capitania do Espírito Santo 

 

Também esta capitania do Espírito Santo senti o poder das armas 

holandesas ainda que com melhor fortuna. Saíram da Bahia oito naus inimigas 

para o reino de Angola, com o intento de entrarem a cidade de Luanda, como 

tão importante para o comércio do Brasil, cuja cabeça estava já rendida. Mas 

não respondeu o sucesso ao desenho, porque, ainda que um mês inteiro 

trabalharam na empresa, como o ânimo dos moradores portugueses era 

grande e a vigilância igual, nunca lhes foi possível pôr pé em terra.  

Voltando, depois, para a Bahia, antes de chegar a ela, cem léguas para 

o sul, entraram no porto do Espírito Santo a 12 de maio de 1625, assaz 

confiados que, por bom concerto ou ruim guerra, a vila se lhes entregaria, ou 

eles a renderiam, publicando por uma parte a altas vozes paz, e por outra, com 

o disparar das bombadas, ameaçando guerra. Não havia na povoação defensa 

de artilharia, pelo que, com mosquetes e frechas [sic], se dividiu a gente pelas 

trincheiras, que fecharam as bocas das ruas nos passos mais necessários, 

esperando a determinação do inimigo, e foi esta que, por entre o fumo e 

perturbação dos tiros, aparelharam sete lanchas, com o melhor dos soldados e 

ainda marinheiros, os quais, saindo das naus e saltando livremente em terra, 

começaram a marchar para a estância do capitão Francisco de Aguiar 

Coutinho, que também o era da vila e senhor dela. Estava aqui uma roqueira 

(que não havia outra na terra), e, tanto que foi vista dos inimigos, para evitarem 

o perigo, desfizeram as fileiras e, arriscando-se todos às paredes, continuaram 

a entrada. Vendo isto o animoso capitão, manda pôr fogo à roqueira (o que não 

foi debalde), e logo sucessivamente salta fora das trincheiras, com alguns 

poucos que o seguiram. Conjecturaram os holandeses que tanto ânimo vinha 

confiado em maior poder de gente, e, sem fazer rosto, deram as costas e 

largaram as armas. Os nossos lhe foram dando até à praia, com tal valor e 

ventura que, além do grande número de feridos, morreram muitos, uns em terra 

à espada, outros no mar afogados. Ficaram eles com a desgraça muito 

sentidos, e bem o mostraram os tristes e desconcertados gritos que nas duas 

naus levantaram e na nossa vila se ouviam.  
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[...] 

 

Missão dos Mares Verdes 

 

Os índios de Paranaubis, que em nosso vulgar é o mesmo que Mares 

Verdes, foram buscados por tantos anos, assim dos padres nossos como dos 

Portugueses, sem serem achados senão neste tempo em que, chegada já a 

sua hora, desceram para a Igreja. São em número perto de quatrocentas e 

cinquenta almas, gente belicosa, valente, bem disposta, bem assombrada e de 

bom entendimento. Viviam cento e trinta léguas metidos pelo sertão, e por isso 

de poucos conhecida. Achara-os há pouco tempo um padre nosso, e tinha 

alcançado deles palavra que, vindo em sua busca o acompanhariam.  

Intentou-se [programou-se] a missão por várias vezes, mas sem efeito, 

até que finalmente o houve [sic]. Não faltaram para a impedir grandes 

dificuldades, não só antes da partida, mas também estando já pelo sertão 

dentro; porém, com o favor de deus [sic], que queria a salvação daquelas 

pobres almas, todas, e algumas quase milagrosamente, se venceram. Foi a 

viagem, parte por um rio, parte por terra, de um mês, com mais trabalho e 

enfadamento do que alguém pode imaginar, por ser o caminho de terra 

igualmente trabalhoso que perigoso o do rio.  

Chegaram os dois padres e foram de todos recebidos com grandes 

sinais de amor e alegria, e providos de todo o necessário, que é coisa digna de 

espanto achar tal humanidade em gente selvagem e bárbara, cuja glória está 

posta em matar e comer seus inimigos, uns dos quais eram os índios 

companheiros dos mesmos padres, e isto acrescenta mais a maravilha e exalta 

mais a onipotência.  

Três dias depois da chegada, tendo-se ajuntado a gente que, com o 

mesmo capitão, andava toda espalhada à caça, se lhe propôs que se 

lembrassem da palavra que tinham dado; e, para mais os mover, lhe falaram 

cinco índios cristãos, dos nossos, com tanto espírito que bem se via serem 

movidos do Divino, o qual queria converter aqueles bárbaros, e para isso lhes 

dava tal eficiência de palavras e tão divinas. Acabada a prática, respondeu o 

principal que ele estava prestes para guardar a palavra, e desceria com toda a 

sua aldeia; e, para mostrar que assim o determinava deu um sinal manifesto. 
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Colégio de Pernambuco  

 

Entre outros, que o Senhor visitou com doenças nesse Colégio, levou 

para si ao padre Manuel de Sá, coadjutor espiritual formado, com 72 anos de 

idade, cinquenta e dois dos quais vivera na Companhia. Quão bem gastados 

esses fossem dá bom testemunho o grande exemplo de suas virtudes.  

[…] No tempo da briga acudia o padre no espiritual a todos, 

confessando-os e animando-os com um crucifixo nas mãos, e o irmão, que 

entendia bem de cirurgia, se ocupava em curar os feridos e sem lhe acudir  

com o comer necessário para seu esforçarem. Sucedeu aqui um caso 

milagroso, e foi que pôs o padre na câmara da popa uma relíquia de santo 

padre José de Anchieta; e, sendo assim que todos os pelouros, que deram nas 

outras partes de nau, passaram fazendo muito dano e matando alguns, 

quantos deram no lugar, onde estava a santa relíquia, resvalaram para fora, 

sem prejuízo da nau naquela parte, e das vidas dos que na mesma estavam, 

antes dando um de mosquete, no peito desarmado de um soldado, lhe caiu aos 

pés. Tudo se atribuiu, com muita razão, aos merecimentos do santo padre José 

Anchieta. Sua canonização se espera e deseja com grande alvoroço […].  

A este fim ajudou também a beatificação do santo padre Francisco de 

Borja, a qual se celebrou neste Colégio de Pernambuco no ano de 1625, com a 

solenidade que pôde ser, de véspera, missa cantada e pregação, jubileu, 

muitas confissões e comunhões, e também houve algumas luminárias.  

Noutros dois Colégios, da Bahia e Rio de Janeiro, se fez quase o 

mesmo, e, pelo menos, em ambos houve vésperas, missa cantada e pregação. 

Isto é o que me pareceu referir a Vossa Paternidade destes dois anos, 

depois de se fazerem todas as diligências possíveis para tirar a limpo a 

verdade, que as guerras, de ordinário, não só pretendem esconder, mas 

sopeiam e atropelam. Peço a santa bênção e santos sacrifícios de Vossa 

Paternidade. Bahia, 30 de setembro de 1626.  

Por comissão do padre Vice-Pronvincial: 

Filho indigníssimo em Cristo de Vossa Paternidade. 

ANTÔNIO VIEIRA  
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