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RESUMO
Emblemática figura histórica, Antônio Vieira (1608-1697) é considerado um personagem
indispensável para a história luso-brasileira. Entre os anos de 1646 e 1667, o padre iniciou a
escrita da História do Futuro, primeiro volume da célebre “Clavis Prophetarum”, obra que
anunciava o surgimento do “Quinto Império”, unidade político-teológica que alavancaria o
processo de difusão do Cristianismo por todo o planeta, reconhecendo Portugal como
vanguarda e centro de todo o movimento milenarista. Nelas, o jesuíta representou o “Mundo”
em duas metáforas: “teatro” e “corpo”, espaços responsáveis pela visualização da abstrata
verdade cristã. Partindo dos pressupostos hermenêuticos de análise, investigamos as relações
históricas presentes na construção de tais representações, por meio das quais estabelecemos o
diálogo entre a política, teologia e retórica seiscentista. Portanto, o seguinte estudo defende a
hipótese que para além de um mera manifestação estilística, a espacialização do “Mundo” em
metáforas foi formulada por Antônio Vieira como recurso em que se pudesse aguçar os
ânimos de seus leitores, empenhar palavras em ações, tornar vivo e efetivo o uso de sua
retórica.

Palavras chaves: História do Futuro; Mundo; Teatro; Corpo; Quinto Império, Antônio
Vieira.

ABSTRACT

Iconic historical figure, Antônio Vieira (1608-1697) is regarded as an essential character to
the Luso-Brazilian history. Between 1646 and 1667, the priest began writing the History of
the Future, the first volume of the celebrated "Clavis Prophetarum”, political and theological
unity that would leverage the process of spread of Christianity across the globe, recognizing
Portugal as forefront and center of all millenarian movement. Them, Jesuit represented the
"World" in two metaphors: "theater" and "body" responsible for viewing spaces of abstract
Christian truth. Starting from the hermeneutical assumptions of analysis, we investigated the
historical relations present in the construction of such representations, by which establish the
dialogue between politics, theology and seventeenth-century rhetoric. Therefore, the
following study supports the hypothesis that beyond a mere stylistic expressions, spatial
metaphors of "World" were formulated by Antonio Vieira as a resource that could sharpen the
minds of his readers, engaging words into action, become alive and effective use of rhetoric.
Keywords: History of the Future; Word; Theater; Body; Fifth Empire; Antônio Vieira.

Ah! pó, se aquietaras e pararas aí! Mas pó assoprada, e com vento,
como havia de aquietar? Ei-la abaixa, ei-lo acima, e tanto acima, e
tanto abaixo, dando uma tão grande volta, e tantas voltas. Já senhor do
universo, já escravo de si mesma; já só, já acompanhado; já nu, já
vestido; já coberta de folhas; já de peles; já tentada, já vencido; já
homiziada, já desterrada; já pecador, já penitente, e para maior
penitência, pai, chorando os filhos, lavrando a terra, recolhendo
espinhos por frutos, suando, trabalhando, lidando, fatigando, com
tantos vaivéns do gosto e da fortuna, sempre em uma roda viva. Assim
andou levantado o pó enquanto durou o vento.
(Antônio Vieira, Sermão de Quarta Feira de Cinzas)
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INTRODUÇÃO

Dotado de impetuoso fascínio e temores, o futuro do mundo ainda nos é capaz de
evocar angustias, desejos e esperanças. As expectativas do porvir de algum modo reverberam
na noção que cada cultura tem de mundo. Refletir sobre o destino dos homens na terra esteve
atrelado aos questionamentos de uma dada realidade, essa sempre carente de sentido maior. É
certo que as nebulosidades do futuro ameaçam a segurança ontológica do homem,
acompanhando-o em grande parte de seu percurso histórico. Nesse sentido, as manifestações
proféticas são um dos mais significativos instrumentos de leitura que o homem faz de sua
condição existencial. A finitude humana e as tensões que comprometem a existência de uma
comunidade podem ser consideradas dois dos maiores propulsores proféticos. Mais do que
um produto de divagações, os profetas se apresentam enquanto personagens que transitam
entre o plano espiritual e material, antecipam o tempo e anunciam felicidade em um mundo
marcado por cenas e paisagens de incertezas. Ingressar nos horizontes do futuro é antes de
mais nada dar luz as tensões e questionamentos de um tempo histórico.
É com esse ensejo que podemos questionar: a que mundo as profecias de Antônio
Vieira podem se desdobrar? Até que ponto elas nos permitirão compreender o discurso de um
importante personagem da cultura e sociedade ibérica seiscentista?
O notável autor dos Sermões ainda hoje é reconhecido por suas inconfundíveis
qualidades retóricas, considerado por Fernando Pessoa o “Imperador” da língua portuguesa.
Do ponto de vista histórico, sua vida é uma das vias de análise mais ricas para o estudo da
sociedade e da cultura seiscentista. O vasto horizonte de sua experiência histórica nos permite
relacioná-la a diversas perspectivas de estudo: basta pensar que o jesuíta esteve inserido nas
tramas diplomáticas da invasão holandesa; defendeu a humanidade indígena frente às pressões
coloniais, algo que se tornou recorrente ao longo de toda a sua vida; participou diretamente da
restauração política portuguesa pós União Ibérica, além de defender publicamente a inserção
social dos judeus e cristãos-novos na malha social lusitana, um tabu para a cultura ibérica, se
pensarmos que qualquer vínculo judaizante era motivo de desprezo e degredo social.
Entretanto, podemos afirmar, sem qualquer receio, que o ponto mais emblemático e
obscuro da vida de Antônio Vieira (1608-1697) foram as projeções escatológico-milenaristas.
Não é estranho afirmamos isso se pensarmos que, desde a década de 1640, a sua inquietação
profética o acompanhou, caminhando lado a lado entre as diversas vicissitudes e peripécias.
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Diferente do que costumamos pensar, a predileção do autor pelos seus tratados proféticos, em
detrimento dos seus aclamados Sermões, é exemplo do esforço e das expectativas que o padre
almejava em sua difusão – são os seus sermões “choupanas”, frente aos “palácios altíssimos”
de suas obras proféticas1. Com isso, podemos pressupor a importância que o padre lhes
atribuiu.
Dono de um espírito intelectual inquieto, o profeta português acreditava que o seu
tempo assinalava um marco de transformação substancial para a história do cristianismo e de
Portugal. No período de 1646 a 1665, o autor escreveu a primeira parte de sua Clavis
Prophetarum, a História do Futuro, dividida entre os volumes: Livro I, Livro II (1665) e Livro
Anteprimeiro (1664). Em linhas gerais, as profecias anunciavam que o Millennium dar-se-ia
brevemente, em 1666 2, um ano após a sua última publicação. Assim, o jesuíta acreditava que
em um período de mil anos seria desenvolvido um processo histórico de transformação
substancial e pleno: o cristianismo se propagaria até os confins da terra, eximindo-a de todo o
caos.
Essas transformações seriam materializadas quando o Quinto Império3 surgisse.
Diferente dos impérios anteriores (caldeus, persas, gregos e romanos), que viveram
efemeramente seu apogeu, o Quinto Império materializaria o poder divino para todo o sempre.
Para o profeta, seus antecessores não conseguiram expandir seu domínio pelo “Mundo”4,
conforme acreditavam ser possível, porque o mundo ainda não tinha sido conhecido
1

Já em vida, a publicação de seus sermões é bastante difundida e solicitada pela Companhia de Jesus como
material de discussão espiritual importante para a reflexão cristã. Vieira lamenta a perda de tempo com a
produção desses textos, escrevendo a Sebastião de Matos e Souza, em 27/06/1696, uma carta, em que afirma: “E,
estando eu em Lisboa todo aplicado à obra, a força de Castela e Portugal me tiraram das mãos, querendo que em
lugar de palácios altíssimos me ocupasse em fazer choupanas, que são os discursos vulgares que até agora se
imprimem” (VIEIRA, Antônio. Cartas, vol. II. p. 681).
2
Vejamos que a brevidade do Millennium se articula a uma data significativa para alguns místicos do século
XVII, entre eles os seguidores da cabala, por acreditarem que a numerologia referente a 666 é significativa para
entender o momento de aprisionamento do Diabo, certos de que a sequência dos números 6 representa a trindade
maligna.
3
Uma das chaves de interpretação que o profeta seiscentista tomou foi a profecia de Daniel, mais precisamente,
a interpretação que o profeta fez do sonho de Nabucodonosor, cuja visão mostrava uma estátua humana feita em
cinco materiais (os pés, de barro e ferro; as pernas, de ferro; o ventre e as coxas, de cobre; o peito e os braços, de
metal; a cabeça, de ouro). Segundo Daniel, ela simbolizava a sucessão dos reinos, da cabeça aos pés, até que
chegasse o reino de barro e ferro. Após esse reino, Deus destruiria toda a estátua e deveria construir um reino
indestrutível, para todo o sempre. Vieira acreditava que Daniel não realizara uma interpretação adequada, devido
às próprias condições do seu tempo, e assim propôs uma interpretação definitiva. O jesuíta inverteu a lógica
usada por Daniel: acreditava que a ordem de sucessão dos reinos, denominados por ele “impérios”, aconteceria
dos pés à cabeça da estátua. O primeiro império seria o caldeu, sucedido pelos persas, gregos e romanos. A
cabeça, que representa o quinto e último império, ainda seria uma incógnita; sua revelação, de acordo com
Vieira, se daria em pleno século XVII, que terá a incumbência de inaugurar o Millennium.
4
Quando escrito entre aspas, o termo “Mundo” refere-se à concepção de mundo vieiriana. Mais à frente,
exploraremos a definição conceitual do termo.
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completamente; no entanto, o mais novo Império o fará, porque já se terá o conhecimento de
todos os continentes: Europa, Ásia, África, América e Austral5. O Quinto Império cumprirá,
segundo ele, a ambição de se expandir e de se consagrar por todo a Terra e seu ápice será
alçado quando o “Mundo” e o império forem um só, um espaço sem fronteiras. Todos serão
abraçados pela força divina, nesse período que se estende em um tempo de mil anos.
Vieira foi além e afirmou que Portugal alçaria o status de vanguarda, tornar-se-ia o
centro do Império, responsável por expandi-lo, conclamando os portugueses para tal feito,
incitando um movimento coletivo. Para tanto, o autor afirma que o Millennium será
inaugurado quando as forças do cosmo intercederem sobre a ressurreição de um messias.
Maometanos, hereges (entre eles os protestantes), judeus e indígenas, toda a humanidade
congregará em uma só unidade, render-se-á ao poderio fatalista de expansão divina – o que o
jesuíta denomina “Reino de Cristo consumado em terra”.
Visando a cristianizar judeus, hereges, maometanos e gentios, o jesuíta entende a
necessidade de uma organização político-imperial: Portugal haveria de cumprir o desígnio
divino, tornando-se o centro do Quinto Império. Temos de destacar que, no período de
formulação das suas profecias, Vieira esteve profundamente envolvido no processo de
restauração política portuguesa de 1640, atuando na condição de confessor de D. João IV, de
pregador régio e de diplomata da coroa. O jesuíta acreditava ser o guardião de tal prenúncio,
um instrumento composto pela palavra e pela ação. Essa profecia foi responsável por produzir
inúmeras espacialidades, mas no eixo delas está formada a ideia de “Mundo”, objeto de
transformação do Quinto Império.
Pedimos ao leitor que aguarde o desenvolvimento desse tema para o final de nossa
introdução, quando já teremos caminhado pela fundamentação historiográfica, metodológica e
teórica necessária para se ter definida o conceito de “Mundo” vieiriano. Nesse sentido, antes
de avançarmos em nossas problemáticas e hipóteses, pretendemos com a discussão
historiográfica desconstruir e problematizar as anacronias e os reducionismos históricos
cristalizados em uma longa tradição de estudos jesuíticos. Mais do que enunciar autores,
queremos, com uma breve discussão historiográfica, definir nossa postura teóricometodológica, pois estaremos direcionando nosso olhar em relação a um objeto de estudo
religioso.

5

Reconhecemos Austral enquanto a atual Austrália. A descoberta oficial da Austrália foi realizada em 1770 por
James Cook, no entanto, navegantes portugueses, a exemplo de Cristóvão de Mendonça e Gomes de Sequeira, já
haviam feito (nos anos de 1522 e 1525, respectivamente) os primeiros reconhecimentos do continente.
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Entre o Vieira político e o religioso: uma breve reflexão historiográfica

De modo geral, as obras de Vieira (sermões, cartas e livros) têm sido observadas pela
historiografia a partir de diversas perspectivas de análise: defesa indígena, ação missionária,
qualidades retóricas, denúncias inquisitoriais e envolvimento com judeus e cristãos-novos.
Importantes estudiosos dessas correntes de pesquisa responsabilizaram-se por produzir
inúmeras anacronias, dentre as quais destacamos: “parnasiano em botão”6, “abolicionista
precoce”7 e, sobretudo, a ideia de um “calculista maquiavélico”, perspectiva contra a qual
entraremos em embate. Para tanto, centraremos nossos esforços em uma historiografia
específica a respeito do padre jesuíta Antônio Vieira, desconstruindo a noção de que as suas
profecias dissimulavam o conteúdo político em um véu de signos religiosos.
Certamente essa perspectiva foi nutrida por uma análise empírica das
documentações, pois, vale salientar, no período de construção dos seus tratados proféticos,
Vieira esteve envolvido profundamente no processo de restauração política portuguesa,
atuando em diferentes funções: de diplomata, de pregador régio e de conselheiro do então rei
D. João IV. Essa relação embasava o entendimento de que as profecias vieirianas eram um
puro tratado político que, sob a linguagem religiosa, moralizou artificialmente as investidas
políticas portuguesas. Essa concepção esteve fundamentada em uma via de análise
estritamente política, que relegou a espiritualidade a um plano de análise secundário (e, em
alguns trabalhos, até inexistentes), resguardando um reducionismo histórico preocupante. De
outra forma, também não queremos cair no proselitismo jesuítico e desprezar as manobras e
os jogos políticos em que estiveram envolvidos. Sabemos da complexidade que envolve as
documentações vieirianas, pois parte disso está atrelada aos refinados artifícios retóricos
empregados pelo autor, mas entendemos que foram a diversidade de frentes de sua atuação e a

6

O artigo de Eugênio Gomes, Vieira e Rui, exalta os dotes linguísticos de Vieira a ponto de tratá-lo como
parnasiano, um exímio beletrista. A anacronia na sua interpretação consiste em reduzir a obra vieiriana a uma
produção literária cuja finalidade é a estética. GOMES, Eugênio. Vieira e Rui. In: Visões e Revisões. Rio de
Janeiro). No que diz respeito a isso, Pécora é enfático ao afirmar que a noção de estética é imprópria ao discurso
de Vieira, cujo efeito da retórica não é o gosto literário, mas a materialização da vontade divina nos homens. Ver
em: PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento: a unidade teológico-retórico-política dos sermões de Antônio
Vieira. 2. ed. Campinas: Editora da Unicamp; São Paulo: EDUSP, 2008.
7
Ivan Lins acredita que a defesa de Vieira pela liberdade dos indígenas é indício suficiente para o considerarmos
um abolicionista precoce. No entanto, o autor esquece que o mesmo Vieira propôs a entrada de escravos negros
nas capitanias do Norte. A preocupação com a liberdade negra não foi problemática para Vieira; estender sua
defesa indígena à escravidão africana é, portanto, um equívoco empírico, pois até então não existem indícios
disso na documentação do jesuíta (LINS, Ivan. Aspectos do Padre Antônio Vieira. 2. ed. Rio de Janeiro:
Livraria São José, 1962. p. 222).
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incapacidade da historiografia em associá-las as razões pelas quais se estabeleceu a relação
dicotômica entre religião e política.
Essa perspectiva ainda é adotada por Jean Baudrillard, pesquisador com uma
produção intelectual influente para algumas correntes das ciências humanas. Em 1981, em um
breve trecho da introdução do seu livro, Simulacros e Simulações, Baudrillard afirmou que os
iconólatras jesuítas foram responsáveis por destituir toda a organicidade da transcendência
divina:

Assim farão os Jesuítas, que fundarão a sua política na desaparição virtual de Deus e
a manipulação mundana e espetacular das consciências – desvanecimento de Deus
na epifania do poder – fim da transcendência que já não serve se não de álibi a uma
estratégia completamente livre das influências e dos signos. Por trás do barroco das
imagens esconde-se a eminência parda da política.”8

Essa proposição tende a laicizar a análise do discurso de Vieira, pois o compreende
por meio de categorias externas ao seu pensamento. Trata-se de pensá-lo enquanto um tratado
meramente político, eximindo todo o peso da fundamentação teológica e litúrgica que
qualquer jesuíta haveria de experimentar desde o seu noviciado. É evidente que a citação de
Baudrillard nos serve como primeiro exemplo – até porque o autor nunca realizou uma
pesquisa específica sobre a Companhia de Jesus –, mas reflete como o ‘‘maquiavelismo
jesuítico’’ ainda se propaga fortemente, muitas vezes sendo pouco problematizado.
Entendemos, portanto, que a posição de Baudrillard é fruto de contribuições anteriores, de
correntes historiográficas que obscureciam a espiritualidade do fazer jesuítico. Em nosso
exercício historiográfico, desmontaremos uma tradição de estudo que parte de uma premissa
teórico-metodológica problemática: analisar um objeto religioso a partir de categorias e
conceitos exteriores a sua racionalidade histórica.
O primeiro estudo que se conhece sobre o autor dos Sermões é Vida do apostólico
Padre Antonio Vieira, datado aproximadamente da metade do século XVIII. Escrita pelo
jesuíta André de Barros (1675-1754), a obra foi encomendada pela Real Academia de História
Portuguesa (fundada em 1720), cujas publicações visavam à produção biográfica de
importantes personagens portugueses, homens que ajudaram a consolidar a glória e o prestígio
da Coroa lusitana. Foi então que o biógrafo declarou Vieira como a “glória da nossa Nação”.
Para constituir essa interpretação, Barros teve de revestir Vieira com a moldura de nobreza
que se esperava de um digno homem da pátria, ocultando qualquer resquício de condição
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BRAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulação. Lisboa: Relógio d’água, 1991. p. 12.
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social impertinente, pois Vieira só conseguiu o título de nobreza 9 para a sua família quando já
era adulto, período em que desfrutou do prestígio real. A imagem do jesuíta que salta dessa
produção coloca-o como estandarte nacional português, homem heroico que contribuiu para a
consolidação da glória lusitana. Barros seleciona fragmentos da vida de Antônio Vieira e
produz uma biografia elogiosa do jesuíta, recortando e criando um personagem apto a uma
grande narrativa nacionalista. A figura religiosa do padre assim lhe serve como ponto de
apoio para criar o transcendentalismo necessário ao mito do império português.
É fundamental notarmos que a biografia é produzida treze anos antes da expulsão dos
jesuítas em Portugal. Nesse contexto, a biografia de Barros já representa os últimos esforços
para legitimar a presença dos jesuítas no cenário político português, pois a influência da
Companhia já vinha se enfraquecendo desde o começo do século XVIII. A figura do célebre
padre, autor dos já famosos e difundidos Sermões, parecia uma oportunidade única para
prestigiar a presença da Companhia em terras lusitanas. Segundo João Lúcio de Azevedo, a
biografia realizada pelo jesuíta influencia as demais obras sobre Vieira até o final da década
de 1890, quando Francisco Lisboa imprimiu sua marca no campo de pesquisa vieiriano.
Poucas décadas depois, em um período no qual a intervenção jesuítica já fora
apartada do Estado e o antijesuitismo 10 já estivera alastrado, surgiu a política pombalina,
defensora do discurso de que as novas transformações foram responsáveis por modernizar
(sob a premissa de uma política ilustrada) a máquina estatal portuguesa, reformando o ensino,
fortalecendo a indústria e a economia portuguesa, já desgastadas pela antiga intervenção
jesuítica. Nesse cenário, a obra encomiástica de João Francisco Lisboa, publicada em 1891,
Vida do padre Antônio Vieira, considerada a primeira biografia de autor brasileiro sobre
Vieira, antagoniza sua interpretação com as análises de André de Barros, haja vista a leitura
estritamente política da experiência histórica vieiriana encontrada no texto de Barros. Com

9

O título de nobreza requeria uma linhagem familiar pura, sem qualquer indício de maometanos ou judeus na
sua árvore genealógica. Alguns títulos de nobreza poderiam ser adquiridos por influência e/ou poder político;
esse é o caso de Vieira, que privilegiou seu genro com o título de cavaleiro da ordem de Cristo, no período em
que esteve próximo a D. João IV, precisamente no ano de 1643. No que tange a esse aspecto, Vainfas afirma que
o próprio Vieira não aceitou o título, nem o recomendou a seu pai, já que existia o risco de se desvendar qualquer
resquício impuro de sangue. Para compreender melhor o conceito de nobreza, ver em: VAINFAS, Ronaldo.
Antônio Vieira: jesuíta do rei. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p.17-25.
10
A incompatibilidade entre a racionalidade iluminista e o barroco jesuítico gerou uma aversão à instituição
religiosa. Ela representou o atraso do desenvolvimento português até a metade do século XVIII. Portanto, o
pensamento moderno dos séculos XVIII e XIX, inflamado pela perspectiva ilustrada pombalina, enxerga com
animosidade a relação entre política e religião, por acreditar que elas são essencialmente incongruentes. Colocálas no mesmo plano significa – para esse pensamento moderno – retroceder à obscuridade medieval ou ao
confuso e transitório período barroco.
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esse intuito, o autor concentra suas análises na experiência de Vieira no Maranhão e no Grão
Pará, momento de embate contra os colonos locais 11.
A experiência de Vieira nessas missões é bastante oportuna para compreendermos de
que maneira os jesuítas dialogavam e tencionavam unir forças com elites locais. Faz-se mister
deixarmos clara a posição do biógrafo quanto a essa atuação: considerava-a como esforço
coletivo da instituição, que tinha em vista a consolidação política colonial. Dessa forma, toda
prática jesuítica é reduzida a um aparato de intervenção do Estado português. Lisboa
minimiza os aspectos religiosos e litúrgicos da atuação jesuítica, entendendo a instituição
como uma simples ferramenta política da monarquia.
Sabemos dos problemas e limitações que residem em uma produção biográfica: a
reconstrução da vida de um indivíduo nunca é total e o processo de seleção de aspectos e
elementos que irão compor um quadro da vida é sempre impulsionado por critérios de
avaliação de seu biógrafo. As contradições e tensões de uma experiência individual, quando
materializadas em uma narrativa, podem apresentar lapsos de esquecimento, deficiência
empírica ou mesmo prévias motivações políticas e institucionais. Até o século XIX, essas
duas primeiras produções foram referências para a criação das imagens de Vieira, aqui
dualizadas entre o proselitismo religioso e o antijesuitismo (perspectiva que se tornou enfática
desde o período pombalino).
Já no século XX, foi João Lúcio de Azevedo, historiador autodidata, um fascinado
estudioso de Vieira, que escreveu em 1918 a História de Antônio Vieira, livro publicado em
dois volumes (o segundo em 1921), trazendo consigo um corpo documental importante para
as posteriores produções12. Não é sem razão que Ronaldo Vainfas, em sua recente biografia
sobre Vieira, considera o historiador português o maior biógrafo do jesuíta. Além da sua
inestimável contribuição documental, o historiador faz um importante levantamento de dados
da vida do padre. Mesmo conhecendo as condições intelectuais implícitas no período de
produção historiográfica da obra de Azevedo, não podemos eximir nossa análise de teor
crítico. Dessa feita, consideramos que é problemática em sua biografia a repartição de
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No período em que esteve à frente das missões do norte, 1652 a 1661, Vieira procurou conter as pressões
coloniais por escravização indígena. D. João IV já assumira uma postura em defesa da liberdade indígena, mas a
ilegalidade da escravidão não freou as necessidades da produção colonial. O jesuíta também experimentou os
desarranjos e a fragilidade do sistema administrativo colonial e percebeu que as fronteiras portuguesas no Novo
Mundo clamavam pela instituição de uma ordem.
12
Nessa massa documental, encontram-se diversas correspondências, sermões e o processo inquisitorial com que
o padre jesuíta esteve envolvido na década de 1660.
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personalidades vieirianas em recortes distintos e independentes, fragmentados em
temporalidades sucessivas: Azevedo entende que foram seis momentos, seis “vieiras” 13.
Além de expor falhas de ordem empírica, pois existem simultaneidades dessas
práticas no decorrer da vida do jesuíta, o historiador dissocia os aspectos políticos,
missionários, proféticos e socais de uma fundamentação jesuíta que já pressupunha a
interdependência delas desde a sua fundação, como veremos mais à frente. Exemplo disso é a
fase do Vieira enquanto político, que corresponde, segundo João Lúcio de Azevedo, aos anos
de 1640 a 1651. Nesse período, Vieira esteve diretamente envolvido no processo político de
restauração, atuando explicitamente na função de diplomata do rei; no entanto, sabemos que é
justamente nesse momento que o seu anseio escatológico é despertado. O historiador
português parece não ter atentado para as relações de simultaneidade estabelecidas entre o
Vieira “Político” e o “Vidente”.
Sabemos que a falta de documentação não justifica o equívoco do historiador14, pois
as simultaneidades na documentação foram suprimidas em benefício de uma postura
metodológica de fragmentação, cujo fundamento não permitia associação dos aspectos
políticos e religiosos. Sendo assim, não se trata somente de um jesuíta, mas ora de um
articulador político, ora de um religioso, um missionário ou um profeta, a depender da
oportunidade que o provoca. Aproximamo-nos, então, da crítica realizada por Alcir Pécora de
que João Lúcio de Azevedo nos dá a entender que é inconcebível colocar no mesmo plano de
análise os aspectos políticos, religiosos ou proféticos, concebendo-os como categorias
distantes e isoladas, sem qualquer inter-relação. Parte disso pode se explicar pela tendência
historiográfica positivista ainda comum no início do século XX, fundada na ideia de que a
História Política é um compêndio de fatos sobre notáveis homens junto ao aparelho do
Estado, em uma abordagem que não permitia o diálogo com cultura, costumes ou preceitos
religiosos.

13

No primeiro momento, período que abrange desde o seu nascimento (1608) – quando veio ao Brasil e recebeu
formação escolar jesuítica, fazendo a escolha por ingressar na Companhia – até 1640, de acordo com a
denominação realizada pelo historiador lusitano, tem-se o Vieira “Religioso”; no segundo, o “Político”,
materializado em um contexto de atuação política portuguesa, de 1640 a 1650, ano em que as críticas ao jesuíta
se tornam enfáticas e ele cogita sua volta ao Brasil; no terceiro, período que corresponde a sua experiência nas
missões no Maranhão e no Grão Pará (1652-1661), encontra-se o “Missionário”; no quarto, momento em que
regressa para Portugal e experimenta a pressão inquisitorial, impelindo a produção de suas profecias (16611668), o Vieira “Vidente”; no quinto, período marcado pelas tentativas de anulação de sua sentença infligida
pelo Tribunal do Santo Ofício (1669-1680), apresenta-se o “Revoltado”; e, por fim, surge o Vieira “Vencido”, no
momento em que o jesuíta mostra-se cansado e entregue às recordações (1681-1697). Ver: AZEVEDO, João
Lúcio. História de Antônio Vieira. São Paulo: Alameda, 2008.
14
O historiador lusitano tinha em mãos as documentações inquisitoriais que faziam menção ao planejamento da
História do Futuro já na década de 1640.
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Azevedo nos leva a pensar que a vida de Vieira é determinada apenas pelas
circunstâncias imediatas vividas por ele, o que reforçou a imagem de um oportunista político.
Para Pécora, o tom que salta de sua obra ilustra o jesuíta como “este Possevino português com
visões lúcidas sobre o sistema de forças europeias, disposto a acreditar menos em milagres
que no fortalecimento do Estado através de navios e armas” 15. Nesse sentido, o Vieira
“Religioso” teria morrido em 1640, ao mesmo tempo em que nascia o “Político”. Com base
nessa lógica, estudar sua documentação é envolvê-la em uma estrutura de análise que não
permita o diálogo entre as suas experiências anteriores – os compartimentos de sua vida
necessitam de análises isoladas.
O Vieira “Vidente” deve ser investigado somente entre 1661 e 1668, período em que
redigiu suas profecias. As experiências anteriores não corroboraram o seu anseio
escatológico; a profecia do padre é somente uma resposta às pressões inquisitoriais.
Conhecemos as limitações teóricas de que Azevedo dispunha, o que nos possibilita afirmar
que, até então, o corpo de documentação do jesuíta não permitia o diálogo entre as
perspectivas de análise culturais, políticas e religiosas. Dessa forma, a obra do historiador
português segmentou as análises de estudo em linhas de pesquisa independentes (retórica,
teológica e política).
É interessante notarmos que, dois anos antes da primeira publicação do livro de João
Lúcio de Azevedo, José Veríssimo Dias de Matos, em História da Literatura Brasileira, já
destilava severas críticas a Vieira, mesmo considerando-o um dos expoentes da literatura da
“sociedade primitiva colonial”. Para Veríssimo, o jesuíta é um autor obsoleto e de retórica
falha, que faz uso de uma filosofia inconsistente e de recursos linguísticos atrasados, por
expressar um conteúdo nitidamente contraditório. De acordo com o crítico literário, a
incongruência política e religiosa impossibilita a formação de uma expressão literária madura,
o que expressa as condições pífias que a sociedade colonial teria a oferecer em termos
literários.
No entanto, não podemos tomar esse posicionamento como unânime: intelectuais e
historiadores, a exemplo do jesuíta Serafim Leite, marco da historiografia jesuítica,
caminharam por uma via de análise elogiosa. Em seu clássico História da Companhia de
Jesus no Brasil, tomo IV (1943), que trata das missões jesuíticas no norte do Brasil, Leite
dedica um capítulo à vida e à relevância de Vieira para a expansão das missões no Maranhão.
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PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento: a unidade teológico-retórico-política dos sermões de Antônio
Vieira. 2. ed. Campinas: Editora da Unicamp; São Paulo: EDUSP, 2008. p. 40.
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Nesse caso, importantes informações sobre a vida, a atuação missionária e a documentação
são disponibilizadas ao público leigo, que só conhece esse aspecto vieiriano por meio dos
sermões que foram lançados e reeditados inúmeras vezes.
Cabe a nós diferenciarmos o posicionamento de Leite e as análises feitas por
Francisco Lisboa, pois ambos partem da mesma experiência de Vieira no Maranhão, mas
apresentam interpretações distintas. Lisboa enxerga a espiritualidade como secundária no jogo
político, ao passo que Leite defende a participação de Vieira como imprescindível para a
defesa do posicionamento espiritual da Companhia, que tinha em vista a salvação indígena e a
consequente impossibilidade de escravização dos índios. Nesse caso, o historiador jesuíta
compreende que os embates de Vieira com as elites locais servem para pensarmos acerca da
defesa de um pressuposto unicamente espiritual, ou seja, o padre não visava, nesse caso, a
interesses políticos.
Em 1944, Leite produziu um trabalho voltado especificamente ao padre seiscentista,
O Padre Antônio Vieira e as Ciências Sacras no Brasil 16, que trata e estuda o impacto de suas
obras sobre a intelectualidade e a erudição do século XVII. Para o historiador, a História do
Futuro, organizada a partir de uma perspectiva da História Universal e portuguesa, aplica um
esforço interpretativo dos textos sacros à política imperial portuguesa, o que a torna peculiar e
fascinante. De certo modo, em sua obra, o historiador jesuíta já dialoga com as perspectivas
religiosas e culturais e, talvez por fazer parte da mesma instituição, tenha compreendido o
funcionamento da racionalidade inaciana. Mas, logo em seguida, o Leite rasga elogios à obra
vieiriana, exaltando o seu caráter extraordinário, que, para ele, se insere entre as grandes
produções literárias do pensamento humano, equiparando-se a autores clássicos, tais como
Rousseau e Kant.
A condição institucional que circunscreveu a sua perspectiva historiográfica permitiu
a Serafim Leite recolher dados e informações preciosas. O autor passa a compreender Vieira
partindo de sua formação espiritual, mas não problematiza suficientemente a relação com a
dinâmica política local e central, limitando-se a interpretá-lo como uma engrenagem para o
desenvolvimento jesuítico na colônia portuguesa. Ocorre que o interesse do historiador jesuíta
está atrelado apenas à condensação de informações e ao resgate de importantes personagens
que ajudaram a formar a história de sua instituição. Resguardadas as motivações institucionais
que permeiam a caracterização elogiosa de Vieira, a referência de Leite às correntes de estudo
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BESSELAAR, José Van den. Erudição, espírito crítico e acribia na História do Futuro de Antônio Vieira.
ALFA: revista de linguística, Marília, v. 20-21, p. 43-79, 1974. p. 79.
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jesuítico como leitura indispensável reside em um monumental esforço empírico de
publicação de fontes e informações até então desconhecidas pelo público laico e leigo.
Até a primeira metade do século XX, os estudos vieirianos estiveram concentrados
em instituições independentes dos centros universitários, e os pesquisadores interessados no
tema eram, em geral, estudiosos particulares, pesquisadores internos da Companhia e críticos
jesuíticos. A partir da década de 1950, as obras de Vieira passaram a se tornar cada vez mais
objeto de discussão acadêmica; nesse momento, os críticos literários e linguistas tomaram as
profecias como importantes manifestações do barroco seiscentista. É então que Hernâni
Cidade reedita História do Futuro17, que Lúcio de Azevedo já havia publicado, e a
complementa com notas e observações. Tal publicação difundiu-se nos principais centros de
discussão acadêmica, mas, ao lado desse contagioso interesse, ainda germinava o mesmo
problema comum a João Lúcio de Azevedo. A exemplo disso, temos o próprio Hernâni
Cidade afirmando, em Padre Antônio Vieira, que a obra do jesuíta é “apenas unida pelo veio
da vida que através de mil incidentes do caminho a foi gerando e projectando, como a
corrente à vegetação marginal – e aos rendilhados da espuma efêmera” 18.
A partir dessa citação, evidenciava-se que a complexidade envolvida na vida do
padre ainda suscitava incompreensões, e as suas frentes de atuação e a simultaneidade de suas
diferentes práticas pareciam carecer de qualquer sentido. Como explicar o envolvimento no
processo de restauração portuguesa e o seu anseio escatológico? Como relacionar as disputas
de poder nas missões do norte e as metáforas e alegorias de seus sermões?
Nossa resposta consiste na relação problemática estabelecida, por José Moreira (Gil
de Agrobom) 19 e, sobretudo, por Antônio Sérgio 20, entre a mentalidade barroca e a
contradição vieiriana. Segundo Antônio Sérgio, a explicação para o caso de Vieira está
devidamente atrelada a uma mentalidade coletiva barroca que se incorporava na incoerência
seiscentista: “A mentalidade barroca é uma forma de espírito que não exige coerência, que
não demanda unidade, que não se alimenta de ideias, que se nutre só de imagens, – e
incompatível por isso com a espiritualidade autêntica” 21. Esse discurso, além de reduzir toda a
complexidade cultural seiscentista a uma estrutura homogeneizadora de mentalidade,
fundamenta-se em um conceito frágil de “barroco”. Em outras palavras, o barroco é tratado
17
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MOREIRA, José. As contradições do Padre Antônio Vieira: e outros escritos com uma carta autógrafa de
Capistrano de Abreu. Rio de Janeiro, 1943.
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como concepção que serve para explicar um pensamento sem qualquer funcionalidade, no
qual prevalece a aleatoriedade e o vazio das imagens. A cosmologia de um homem barroco é
desordenada, o que explica as fragmentadas frentes de atuação de um jesuíta que se envolve,
ao mesmo tempo, em trâmites políticos e religiosos.
Na década de 1970, o historiador holandês Van den Besselaar procurou outra
resposta para esse mesmo problema: passou a entender a complexidade vieiriana a partir da
tensão gerada entre o arcaísmo religioso e a modernidade seiscentista. É importante
apontarmos o caso de Besselaar, considerado um inestimável apreciador e investigador das
documentações vieirianas. O holandês foi responsável por produzir uma boa síntese delas e da
vida do jesuíta, o que impulsionou ainda mais a difusão dos tratados proféticos enquanto
documentação histórica. Besselaar também aponta as incoerências de Vieira, ao passo que
produz do jesuíta uma imagem anacrônica de europeu do século XVII distanciado do
cristianismo moderno, religioso que enxergava o mundo por uma cosmologia essencialmente
medieval22. Para o historiador holandês, Vieira era homem arcaico, dono de pensamento
deslocado, o que explicaria as tensões e os embates que o jesuíta provocou no decorrer de boa
parte de sua vida.
É problemática no pensamento de Besselaar a ideia de que a relação existente entre
Vieira e a tradição cristã medieval o transforma em um homem medieval. Certamente,
existem continuidades do pensamento medieval no discurso do padre, mas devemos
compreender que a tradição é reelaborada deliberadamente pelo jesuíta, que a altera segundo
as próprias demandas históricas. O cristianismo moderno ainda dialogava com a tradição
Clássica e Medieval, prática legítima e compartilhada pelos seus pares. Eis aqui outra
anacronia: a concepção de modernidade tomada por Besselaar é do século XVIII, o que, em
tese, pressupunha a negação de qualquer elemento tradicional 23. Assim o faz Besselaar, que
aplica essa concepção ao caso de Vieira, considerando-o arcaico. Entretanto, sabemos que a
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“modernidade” seiscentista consiste na releitura do antigo 24, o que pode nos parecer confuso,
mas, para um homem seiscentista, é o meio pelo qual se experimenta a novidade. Portanto,
podemos considerar Vieira um homem “moderno”, sujeito condicionado pelo pensamento do
seu tempo, que compartilha essa postura com seus contemporâneos.
Em linhas gerais, era de comum acordo o fato de o discurso do jesuíta ser
essencialmente contraditório. Em 1986, o historiador Luís Palacín reuniu em seu livro quatro
ensaios sob o título de Vieira e a visão trágica do Barroco, estruturando sua análise a partir
das antíteses barrocas encontradas nos Sermões e nos Tratados proféticos, do jesuíta
seiscentista. O autor fundamentou-se na perspectiva marxiana, fazendo uso do conceito de
“consciência do possível”, apropriado de Lucien Goldmann 25, perscrutando as condições e os
limites que uma consciência de classe impõe aos seus sujeitos históricos.
Palacín parte do princípio teórico de que conhecimento, amor, valores, razão e vida
se opõem irredutivelmente, são essencialmente contraditórios. A ideologia agrega essas
dimensões, condicionando o pensamento da sociedade ao mesmo tempo em que conduz a
perspectiva trágica da experiência humana: “É a incompatibilidade entre princípios e vida
social, enquanto percebida como insuperável, o que constitui, segundo Goldman, a essência
da visão trágica do mundo”26. Nesse sentido, a experiência vieiriana é exemplo de como as
tentativas do barroco de associar antíteses conduziram à contradição e irracionalidade do seu
discurso: “A tentativa de conciliar os inconciliáveis constitui, como no caso de Vieira, a
função primordial da ideologia” 27.
A partir dessa orientação teórica, Palacín admitiu que as documentações produzidas
por Vieira estiveram atreladas a demandas sociais e políticas. No entanto, sem se dar conta, o
historiador naturaliza uma perspectiva ainda vigente nos trabalhos anteriores, ao tratar o termo
“trágico” como alusão às contraditórias forças barrocas da prática vieiriana, afirmando que os
anseios proféticos de Vieira são irreconciliáveis com as suas manobras políticas:
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Isso se deve à influência da Antiguidade Clássica na Europa pós século XIII, que se instaura massivamente
com a Renascença. Parte-se do princípio de que o novo estado de coisa necessita ser colocado em progressão
temporal, cuja referência ao passado é fundamental para sua sequência sucessiva. Isso representa a constante
reformulação do antigo: não existe o novo se esse não estiver dialogando com o arcaico. Ver: KUMAR, Krishan.
Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas teorias sobre o mundo contemporâneo. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1997.
25
Lucien Goldmann (1913-1970), filósofo e sociólogo de formação marxista, insistia na necessidade de
reformulação do marxismo, contestando as análises estruturalistas que até então eram comuns de serem feitas.
Criticava as noções pouco flexíveis de proletário por acreditar que elas eram aplicadas a-historicamente, assim
como o dogmatismo teleológico que tomava do marxismo ortodoxo.
26
PALACIN, Luís. A crítica de Vieira ao sistema colonial: um estudo da consciência possível. In: _____. Vieira
e a visão trágica do Barroco. São Paulo: Editora Hucitec, 1986. p. 11.
27
Idem.
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A mais patente, e a mais dolorosa destas contradições, a do profetismo
milenarista, devemos pô-la na conta tanto da poluição ambiental de Portugal
dos dias de restauração, varridos por ondas de crendice, misticismo profético
e patriotismo exacerbado pela decadência, como dos determinantes pessoais
duma extremada paixão política e patriótica, mas talvez pela compreensão
deste caso realmente insólito dentro de uma imensa variedade de surpresas
da dilatada zoologia humana: um homem de extraordinária inteligência, que
se tinha a si mesmo como um dos políticos mais sagazes de sua época, e
gloriava de uma experiência europeia, que o elevava definitivamente sobre o
meio provinciano de sua nação, e que, contudo, não vacilou em predizer
publicamente a ressurreição de D. João IV, por estar destinado por Deus a
instaurar o Império Universal, tendo base as estrofes sem sentido de um
profeta leigo e analfabeto. 28

Essa citação é um dos exemplos de que o autor investe na antítese entre política e religião,
tomadas como dimensões humanas incompatíveis, naturalmente fadadas à tragédia. Para
Palacín, Vieira se circunscreve em um pensamento que “concilia os inconciliáveis”, pois é
comum ao barroco a contradição espiritualidade/política: é ela um dos pontos que conforma a
irracionalidade da prática vieiriana. Pensando por esse viés, não existe funcionalidade ou
qualquer lógica em associar o sebastianismo profético ao processo de restauração portuguesa,
e Palacín rebate categoricamente tal associação, que, para ele, apenas manifesta a contradição
imanente da cultura barroca.
Como já vem sendo reforçado, essa historiografia, resguardadas todas as suas
peculiaridades, produziu a imagem de Vieira como nítido exemplo da contradição barroca
entre religião e política, uma transição necessária para o culminante período ilustrado, em que
as forças religiosas estariam finalmente apartadas da política moderna. Sob essa premissa, as
imagens que podemos criar do jesuíta é certamente confusa, pois o analisa por meio de
categorias exteriores a sua racionalidade histórica. Foi somente em 1989 que Alcir Pécora
defendeu incisivamente que as perspectivas anteriores não historicizaram adequadamente a
documentação do jesuíta, investindo sobre elas diferentes anacronias. 29 Em 1994, Pécora
publicou sua tese, Teatro do Sacramento, que se tornou uma das mais citadas e importantes
produções historiográficas sobre o padre Antônio Vieira, por demarcar novas perspectivas de
análise para a saturada historiografia vieiriana. Haveremos de deixar claro que nos
aproximamos da postura metodológica investida por Pécora sobre a documentação do padre
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Ibidem, p. 19.
PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento: a unidade teológico-retórico-política dos sermões de Antônio
Vieira. 2. ed. Campinas: Editora da Unicamp; São Paulo: EDUSP, 2008. p. 40.
29
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seiscentista, pois pensamos que ela possa nos conduzir a um diálogo necessário entre
espiritualidade, cultura, política e sociedade.
Desse modo, ao afirmar que o “modo sacramental” fundamenta o pensamento de
Vieira, Pécora demonstra como é indissociável a relação dos aspectos litúrgicos, retóricos e
político-teológicos nas obras do jesuíta. Por mais que seu discurso evidencie as diversas
facetas de um homem confuso, deveremos enxergar simultaneamente um Vieira missionário,
pregador, crítico, político. Esses aspectos são elementos da construção de um teatro, no qual
Vieira concebe sua realidade e interpreta a materialidade do mundo terreno sob uma
linguagem divina e religiosa. É nesse sentido que devemos entender a compreensão religiosa
seiscentista como indissociável do fazer político e retórico: agir politicamente é também
proporcionar uma mudança social e, portanto, religiosa. Certamente as tensões que o discurso
do jesuíta apresenta devem ser incorporadas como parte de um jogo em que a Companhia
investiu nos seus três primeiros séculos de existência. Ser um jesuíta é lançar-se ao mundo, no
qual existem vicissitudes políticas, missionárias e teológicas, na expectativa de que a
interseção delas conduza a uma transformação na humanidade 30.
Pécora também critica os estudos da retórica vieiriana por conduzirem à ideia de que
Vieira era literato moderno, um beletrista. Nessa perspectiva, pressupunha-se que a retórica
do jesuíta poderia ser explicada a partir de sua finalidade estritamente ornamental, apartandoa de preocupação historiográfica, já que os aspectos retóricos pouco teriam a oferecer ao
conhecimento histórico.
Parte dessa recusa deve-se, segundo Ricoeur, à dissociação promovida já no século
XIX entre retórica e filosofia, sendo aquela considerada uma área do conhecimento fútil, cujo
uso foi associado aos eloquentes discursos de manipulação política. Até certo ponto, essa
concepção já nasce na Grécia com a crítica de Platão aos sofistas, por acreditar que a retórica
é nada mais que a arte do engano, uma dissimulação da verdade. Em contrapartida, o seu
discípulo, Aristóteles, em defesa da retórica, criou o vínculo entre a persuasão e o conceito
lógico de verossimilhança. Seguindo os rastros da teoria aristotélica, podemos nos libertar da
acepção limitada de retórica e compreendê-la historicamente como uma forma a partir da qual
os homens acessam (ou produzem) suas verdades formulares. A concepção fútil que nos chega
do século XIX, responsável por afastá-la da filosofia é nada mais que uma simplificação da
retórica clássica, que pressupunha não só a teoria da eloquência, mas a teoria da
30

ECHEVERRÍA, Bolívar. La Compañía de Jesús y la primera modernidad de América Latina, ed. Petra
Schumm, Barrocos y Modernos. Nuevos caminos en la investigación del Barroco Iberoamericano, Verveut,
1998, p.49-65.
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argumentação e a da composição do discurso 31. O “falar bem” ou “persuadir” não é uma
técnica que se justifica por si só, haja vista a estreita ligação existente entre o seu propósito e
os fundamentos epistemológicos de uma dada realidade.
Sabemos que a retórica para um cristão seiscentista representava o meio por que a
relação transcendental com Deus é substanciada. A partir do século XVI, a publicação e a
edição de livros como as Partições oratórias e o De oratore, de Cícero; Retórica, de
Aristóteles; a Instituição oratória, de Quintiliano; ou a Retórica para Herênio (autoria
desconhecida), evidenciam as demandas intelectuais das quais a teologia necessitava para
suprir os novos desafios implementados pela Contrarreforma. A finalidade do seu ensino não
se destina ao prazer puramente estético, mas à expressão do sagrado materializado em
linguagem humana. Por isso não devemos considerar Vieira um precursor parnasiano ou
isolar sua retórica de qualquer funcionalidade e pragmatismo espiritual. Por mais óbvia que
essa discussão possa nos parecer, importantes trabalhos, como o de Cristina Pompa, Religião
como tradução, ainda dissociam a retórica jesuítica do fundamento missionário e religioso.
Sendo assim, afirmamos que qualquer análise da retórica vieiriana apartada de sua
fundamentação teológica é certamente anacrônica.
A partir do contributo deixado por Pécora, seja para historiadores, seja para
antropólogos ou linguistas, importantes trabalhos foram desenvolvidos. São exemplos disso as
obras de Tomas Cohen32, Luís Silvério Lima 33, Ana Lúcia de Oliveira 34 e, sobretudo, João
Adolfo Hansen, pesquisador responsável por desconstruir inúmeras anacronias no campo de
estudo vieiriano e que, junto com os demais pesquisadores citados, ajudou a solidificar a
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RICOEUR, Paul. Entre retórica e poética: Aristóteles. In: _____. A metáfora viva. 2. ed. Edições Loyola: São
Paulo, 2000.
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O estado-unidense publicou no ano de 1998 a obra The Fire of Tongues (O fogo das línguas), por meio da qual
analisa as profecias de Antônio Vieira, associando a elas a sua experiência nas missões do Norte, momento em
que se desenvolveu o anseio escatológico do padre. Tomamos a obra como importante referência para
articularmos as profecias vieirianas à prática missionária desenvolvida na década de 1650. Não negamos a
validade e a contribuição efetiva do texto para a problematização do nosso objeto; entretanto, acreditamos que o
primeiro propulsor da visão profética de Vieira foi a sua experiência no processo de restauração portuguesa, já
na década de 1640. Para conhecer melhor a obra, ver: COHEN, Thomas. Fire of Tongues: António Vieira and a
the missionary church in Brazil and Portugal. California: Stanford University Press, 1998.
33
Sua dissertação e tese, ambas transformadas em livros, tratam dos discursos oníricos seiscentistas,
problematizando a relação entre profetismo e sonho. O historiador examinou especificamente dois sermões de
Vieira, Xavier dormindo e Xavier acordado, e nos fornece um valioso estudo acerca do contexto histórico
seiscentista. Ver em: LIMA, Luís Filipe Silvério. Império dos sonhos: narrativas proféticas, sebastianismo e
messianismo brigantino. São Paulo: Alameda, 2010. __________. Padre Vieira: sonhos proféticos, profecias
oníricas. São Paulo: Humanitas, 2004.
34
A autora, que tem em seu currículo diversos artigos sobre Antônio Vieira, é conhecida por investigar as
“práticas letradas” seiscentistas, procurando conceber nos sermões vieiranos os fundamentos e os efeitos de sua
retórica.
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perspectiva de inter-relação das dimensões proféticas, missionárias e retóricas; isso permitiu,
ao mesmo tempo, que as investigações alargassem as temáticas e abordagens possíveis.
Atualmente consta no banco de dados da CAPES 116 dissertações/teses que
trabalharam a documentação vieiriana 35. Elas caminharam por perspectivas temáticas
diferenciadas e nos servem como apelo para mostrar que o corpo documental do jesuíta ainda
não foi exaurido e possui lacunas de interpretações frutíferas a futuras pesquisas.
Certamente a contribuição de Pécora esteve acompanhada de uma transformação
teórica que pensou o objeto religioso e político ao menos duas décadas antes da produção da
tese do historiador. Isso imprimiu uma alteração paradigmática que incidiu enfaticamente na
academia brasileira no final da década de 1980 e início da de 1990, geralmente sob o
postulado de pós-estruturalismo. Exemplos dessa mudança de paradigma são: a obra de
Certeau, Escrita da História36, e a de Clifford Geertz, A Interpretação das Culturas, que
propõem ao objeto religioso uma análise em perspectiva histórica, de acordo com a qual é
preciso entender a religião a partir de suas categorias internas, ou, como prefere Geertz,
enquanto sistema cultural próprio37.
De outra forma, a própria História política sofreu substanciais transformações: em
termos metodológicos, o objeto político passou a ser pensado dentro de uma perspectiva
cultural. Em outras palavras, o que antes se limitava a uma narrativa oficial e burocrática do
Estado passou a agregar a relação com costumes e crenças de diferentes setores da sociedade.
Isso tornou flexível o conceito de política que a cada contexto possui um modus operanti
distinto. Nesse sentido, para delimitar o que se entende por política (em uma realidade
histórica), é fundamental agregá-la à perspectiva social e cultural, colocá-las em um mesmo
plano de análise.
A partir das reformulações que política e religião sofreram para a historiografia,
demarcaremos nesta pesquisa nossa postura metodológica. Ingressaremos no discurso de
Vieira procurando compreender as suas próprias categorias de percepção. Não basta ordenar o
processo histórico de uma doutrina ou descrever um dado percurso político, é preciso
recolocar em jogo os fundamentos políticos, religiosos e sociais e dialogá-los com demandas
da experiência histórica do autor. Para isso, os sentidos que uma orientação espiritual ou um
dogma possuem não devem ser interpretados à luz de nossos instrumentos culturais. As
35

O banco de teses da Capes agrega desde 1987 trabalhos resultantes de concluintes de pós-graduação,
doutorado e mestrado. Em nossa pesquisa utilizamos a palavra-chave “Antônio Vieira”, que pode vir contida
tanto no título quanto no resumo. Ver em: http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses.
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CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.
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GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

28

chaves de interpretação desses discursos devem ser historicizadas por meio de seus sentidos e
funcionalidades em um recorte de espaço e tempo específico. Assim, acreditamos que religião
e política fazem parte de uma mesma gramática para o pensamento jesuíta seiscentista, estão
intercaláveis e, a todo o momento, negociam sentidos.
Para corroborar nossa postura, precisamos de ter em mente o que significa ser um
jesuíta e como o seu vínculo institucional condicionou as práticas e os discursos do padre
Vieira. Isso já nos permite considerar uma proposição fundamental da Companhia de Jesus:
propagar o evangelho por todo o mundo, em qualquer lugar onde haja humanidade. Vieira
articulou-se com essa perspectiva, que lhe é herdada de Inácio de Loyola, fundador da
instituição, e pensou a sua intervenção política enquanto instrumento, meio de transformação
religiosa. No entanto, Vieira não foi o único a fazer uso da política para atingir fins espirituais.
Com o projeto de expansão planetária, a Companhia se valeu do mesmo artifício para difundir
o evangelho, isto é, dialogando com as diferentes dinâmicas políticas, o que, até então, era
uma forma peculiar de fazê-lo. Por isso é comum encontrar entre os séculos XVI e XVIII a
participação de jesuítas nos trâmites político-administrativos em que a Companhia atuou.
Edgar Leite38 parte do princípio de que a evangelização jesuítica não é isolável das
materializações humanas. Nenhum inaciano deve se isolar do mundo, mas procurar
transformá-lo por entre as dinâmicas que lhes são próprias – é o que consideraremos aqui
como o cosmo jesuítico, estabelecimento de uma ordem cristã. Essa postura é um eixo
fundamental das diversas ações jesuíticas, apresentando-se diferentemente nos espaços e
realidades históricas por que se difundiu, característica da flexibilidade e capacidade de
negociação discursiva, legitimamente apoiada pelo centro da instituição. Sendo assim
partiremos do pressuposto de que toda prática política jesuítica é uma dimensão da
intervenção religiosa na realidade.

Os tratados proféticos e o seu contexto histórico
O importante trabalho realizado pelo filólogo Silvano Peloso esclarece o equívoco
existente na distinção entre “Clavis Prophetarum” e a “História do Futuro” 39. Para Peloso, as
38

LEITE, Edgar. Concepções jesuíticas sobre a relação entre a "conquista espiritual" e a "conquista material",
séculos XVI-XVIII. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 410, p. 11-22,
jan./mar. 2001.
39
“Antônio Vieira e a o Império Universal”: A Clavis Prophetarum e os documentos inquisitorial, obra do
filólogo Silvano Peloso, publicado no ano 2007, apresenta-se como uma referência indispensável aos estudiosos
do padre Antônio Vieira, sobre tudo, aos que dirigem suas pesquisas às suas documentações proféticas. A
contribuição de Peloso deve-se a uma rigorosa e apurada análise documental, colocando como centro de sua
preocupação a definição que a historiografia vieiriana estabeleceu enquanto História do Futuro e Clavis
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profecias escritas entre as décadas de 1640 e 1660 já eram conscientemente os primeiros
escritos da Chave dos Profetas. Contundo, mesmo que consideramos a História do Futuro
enquanto parte da Clavis, não devemos concebê-las sem qualquer diferenciação, pois os
escritos da década 1690 foram construídos em diferentes condições históricas.
Desse modo, optamos por investigar os seus primeiros volumes: “História do Futuro”
(Livro I, II e “Livro Anteprimeiro”)40, por meio dos quais elaboramos nossos objetivos e
problemáticas. Para endossar nossa analise, fizemos uso de outras fontes vieirianas,
considerada por nós enquanto secundárias, como os Sermões41, as Cartas42, a “Defesa Perante
o Tribunal do Santo Ofício” (representação I e II)43 e os Autos do processo44, que nos
permitiram cruzar informações e ampliar nosso olhar sobre o objeto de estudo em questão.
Por isso, ao utilizarmos tais documentações, nos preocupamos em fazer uso de documentos
escritos até 1666, evitando um estudo estritamente temático, sem qualquer preocupação na
historicização de nosso objeto. Assim, alertamos ao leitor que essa pesquisa não é um estudo
geral das concepções de mundo vieiriana, mas uma investigação acadêmica voltada ao
período específico à construção da “História do Futuro”.
Tendo estabelecido no tópico anterior as bases de nossa perspectiva metodológica,
tomamos este tópico com o objetivo de sintetizar as forças históricas atuantes na formulação
de tal profecia, por meio das quais apresentaremos o modo como as dimensões de análise
político-religiosa estiveram presentes nas primeiras profecias vieirianas. Nesse sentido,
sabendo da condição institucional jesuítica do padre, somados problemas enfrentados pela
instituição a partir de 1639 45, associá-la-emos com a experiência adquirida no processo de
Prophetarum. Um equívoco, assim o chama Peloso, responsável por produzir a distinção das duas obras como
projetos diferenciados, eximindo a fundamentação teológica comum, fio condutor para um grande e único
projeto. Nesse sentido, Peloso acredita que os volumes da História do Futuro são partes de uma mesma
idealização, pensado e projetado por Vieira já na década de 1640 e que recebe o nome de Clavis Prophetarum. O
filólogo revela o erro empírico nessa diferenciação, trazendo documentos que evidenciam a preocupação de
Vieira em produzir na década de 1640 a “Clavis Prophetarum”, o que corrobora a tese que a História do Futuro é
um dos seus volumes e não uma obra separada. Ver: PELOSO, Silvano. Antônio Vieira e o Império Universal:
a Clavis Prophetarum e os documentos inquisitoriais. Rio de Janeiro: De Letras, 2007, pp.49-81.
40
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ingressou na restauração lusitana. Destaca-se a a ação vitoriosa de Motoya pela Assistência Espanhola e de Dias
Taño pela Assistência Portuguesa resultando no Breve papal de 1639, que excomungava da igreja quem
escravizasse qualquer indígena, o que também gerou imediatas retaliações dos colonos. Ver em: ANDRADE,
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restauração portuguesa de 1640, período pós União Ibérica, acreditando serem esses os dois
propulsores da inquietação escatológica do célebre sermonista.
Para entendermos melhor a forma como o contexto de restauração se processou no
discurso do padre, retomaremos a análise das circunstâncias históricas em que houve a união
das coroas portuguesas e castelhanas. Segundo Norman Cohn, algumas das condições comuns
do milenarismo 46 foram as fragilidades econômicas ou sociais pelas quais a escatologia se
difundiu47. Segundo o historiador britânico, a crise é fundadora do anseio profético, resposta
às dificuldades que ameaçam a vida e a organização de um grupo social. Notemos que entre
1580 e 1640, período em que Portugal esteve sob o regime Habsburgo, o país experimentou
um significativo retrocesso econômico, político e bélico. A União Ibérica solapou as
pretensões de expansão lusitana, apagando o brio do status de vanguarda imperial alçado
entre o final do século XVI e a primeira metade do século XVI.
Nesse período de desolação, surgiram manifestações milenaristas, descritas pelo
contemporâneo quinhentista Manuel Calado: “E assim os portugueses, que se prezavam de o
ser, traziam as mãos cheias destas papeladas, a quem chamavam profecias do Bandarra, de S.
Isidoro, de Fernão Gomes, de S. Tomé, e outros semelhantes”48. Esses profetas tinham raízes
na aparição de Cristo a Afonso Henriques, que, na véspera da batalha em Ourique, apareceulhe em visão prometendo que guardaria para Portugal um futuro glorioso, liderado por um
messias, cuja existência seria essencial para os planos divinos. Alguns esperaram o retorno de
D. Sebastião ou mesmo o aparecimento de um novo rei, um messias que haveria de salvar
Portugal.
É importante mencionar toda essa experiência profética que antecedeu Vieira,
corroborando a ideia de que a relação transcendental com a Coroa lusitana já vinha sendo
processada pelo menos sessenta anos antes da restauração. Em 1640, as esperanças foram
Francisco Eduardo. O aprendizado da colonização no confronto entre os jesuítas e paulista no século XVII. In:
BINGEMER, Maria Clara Luchetti; NEUTZLING, Inácio; DOWEL, João A. Mac. A globalização e os jesuítas:
origens, histórias e impactos. Vol. 2. São Paulo: Edições Loyola, 2007. Somado a isso, a Companhia já
demonstrava um decréscimo significativo de afluência de candidatos aos Colégios, situação que vinha se
desenvolvendo desde 1610, Isto é, considerando o valor institucional da ordem inaciana para Vieira a década de
1640 representava uma séria de desafios lançados aos “soldados de Cristo” , o que de algum modo se resvala nas
expectativas que o jesuíta possuiu do seu tempo.
46
Pedimos paciência ao leitor, pois iremos discutir o conceito em um dos tópicos do primeiro capítulo. Para
quem se interessa pela temática, aconselhamos a obra seguinte: COHN, Norman. Na senda do milênio:
milenaristas revolucionários e anarquistas místicos da Idade Média. Lisboa, Editorial Presencial, 1980.
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Ibidem, p. 11.
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A primeira obra a abordar a lenda de Afonso Henriques foi a crônica de Fr. Bernardo de Brito, o que tornou
possível alguns dos seus desdobramentos, como o sebastianismo. Entre os anos de 1642 e 44, o padre J.
Vasconcelos reuniu relatos de algumas manifestações, entre elas a de Manuel Calado. Ver: PALACIN, Luís. A
crítica de Vieira ao Sistema Colonial: um estudo da consciência possível. In: _____. Vieira e a visão trágica do
Barroco. São Paulo: Editora Hucitec, 1986. p. 31.
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materializadas quando D. João IV restaurou a independência portuguesa. Nesse panorama, a
sociedade portuguesa viveu a euforia pelo fim da União Ibérica, além disso, alguns lusitanos
já identificavam o novo rei como o messias prometido a Afonso Henriques.
No ano de 1641, D. João IV convocou dois dos mais notáveis jesuítas de sua época,
Antônio Vieira e Simão de Vasconcelos, para prestar-lhe obediência, uma prática típica dos
monarcas europeus que procuravam reforçar alianças com uma importante instituição da
época, a Companhia de Jesus. A rápida afinidade entre Vieira e o rei colocou o jesuíta
próximo aos assuntos da corte; mais do que isso, o padre logo se integrou profundamente ao
processo de restauração em 1640 e à expectativa profética descrita anteriormente. Nessa
conjuntura, o jesuíta despertou sua inquietação profética ao mesmo tempo em que se tornou o
homem de confiança do rei, seu ‘braço direito’, importante ferramenta para o projeto de
restauração português.
Vieira afirmou que a Clavis Prophetarum começou a ser idealizada em 1646, período
em que o jesuíta viajava pela Europa para fins diplomáticos. Estavam em sua rota de missão:
a tentativa de apoio militar francês contra os castelhanos, a negociação de paz com a Holanda
e o casamento do príncipe português Teodósio com a infanta espanhola. Nesse período, que
vai de 1646 a 1650, além de fazer parte das tramas diplomáticas lusitanas, o jesuíta esteve em
contato com importantes teólogos, discutindo e formalizando a estrutura de sua obra. Para
nós, as simultaneidades dos esforços diplomáticos e teológicos de Vieira estão estreitamente
ligadas; não as consideraremos mera coincidência. Essas duas dimensões estavam
intrinsecamente associadas: a idealização e a prática de seu projeto milenarista caminhavam
juntas.
Entretanto, devemos atentar para alguns acidentes e obstáculos que apareceriam
nesse período. A partir de 1649, passaram a surgir rumores49 de que Vieira estava envolvido
na produção de obras proféticas, o que era preocupante para a época, pois a distância entre a
heterodoxia e a ortodoxia era bastante curta quando se tratava de uma obra com dimensões
escatológicas. Já mergulhado em um ambiente de desconfiança e animosidade, a crise de
Vieira chega ao estopim em outubro, quando o frade Antônio Serpa, capelão do Marquês de
Nice, declarou ter ouvido do próprio jesuíta, quando estivera em Paris, que para a cidade
francesa era conveniente a abertura de sinagogas públicas. Vieira tocou em um das questões
mais sensíveis para a cultura ibérica, já que a inserção de judeus e cristãos novos na sociedade
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portuguesa não era bem quista pelos dominicanos, rivais históricos da Companhia (ordem
responsável por conduzir administrativamente o Tribunal do Santo Ofício). Um mal-estar
generalizado se formou na ordem dos inacianos, a ponto de ser solicitado o afastamento de
Vieira da instituição. Em meio às tensões e pressões que ora eclodiam da sua própria
instituição, ora se materializava com a constante ameaça inquisitorial, Vieira foi salvo pelo
forte prestígio junto ao rei, salvaguardado pela autoridade real.
No entanto, não devemos pensar que a reputação e a influência do padre saíram
imunes, pois a presença do jesuíta junto aos assuntos da corte colocou em cheque a imagem
de D. João IV. Mediante essa delicada situação, Vieira considerou por bem voltar ao Brasil em
1653, aproveitando a oportunidade de coordenar as missões do Maranhão e do Grão Pará50,
cuja pretensão inicial consistia em libertar os indígenas da escravidão instituída por colonos
locais. Devemos salientar que, nessas missões, o jesuíta se responsabilizaria pela catequização
dos indígenas e por seu devido aldeamento, o que foi bastante problemático para as elites que
enxergavam nos ameríndios a potencialidade econômica do trabalho escravo. Com amparo
legal, a escravidão indígena era enfaticamente proibida, exceto em casos de índios rebeldes, já
que se acreditava que a cristianização era incompatível com a condição escrava. Todavia,
essa elite não acatava a ordem real e Vieira estava lá para garantir o cumprimento dela, o que
evidentemente colocou em choque duas forças nitidamente incompatíveis.
Em meio a essas tensões, o jesuíta recebeu a notícia do falecimento de D. João IV,
abalando mais ainda as suas expectativas, pois o processo de restauração política portuguesa
estava ameaçado e, com isso, todo o esforço empregado pela consolidação de um projeto
milenarista poderia se esvair. Em 1659, em uma carta escrita ao Padre André Fernandes,
intitulada Esperanças de Portugal51, Vieira profetizou a ressurreição do Rei D. João IV. No
texto, o autor sustenta sua argumentação com base no mito da aparição de Cristo a Afonso
Henriques, citando explicitamente o profeta Bandarra.
Podemos imaginar a angústia e a ansiedade que o jesuíta sentia em retornar para
Lisboa. Seu retorno só ocorreu no ano de 1661 em uma condição bem hostil, quando fora
expulso pelos colonos do Maranhão junto com os demais jesuítas. Ao regressar em terras
lusas, D. Luísa de Gusmão (viúva de D. João IV) já havia ocupado a regência da coroa, tempo
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em que deveria permanecer até a maioridade do seu filho. Nesse momento chave, Vieira
reconquistou o seu prestígio, tornando-se confessor da rainha, e voltou a articular-se
politicamente e a dar continuidade ao projeto iniciado pelo antigo rei, o que não durou por
muito tempo. Em 1662, D. Afonso VI antecipou seu reinado, aplicando um golpe, apoiado por
alguns condes da corte, e afastou definitivamente sua mãe dos assuntos públicos. O então
novo rei não concedeu apoio a Vieira, que se viu desprotegido e suscetível aos ataques
inquisitoriais dos dominicanos. No mesmo ano, o padre, tal quais alguns membros da corte
que estiveram próximos à rainha, foi exilado e enviado à cidade do Porto, sendo transferido
no ano seguinte para Coimbra, onde ficou recluso em cárcere domiciliar.
Em junho de 1663, o Tribunal convocou Vieira a prestar esclarecimentos sobre a
carta, “Esperanças de Portugal”, sendo declarado réu em outubro, acusado de heresia. É só
entre 1664 que o padre recebeu a autorização para compor sua defesa. Nesse momento, Vieira
passou a reunir o que tem escrito desde a década de 1640, terminando por redigir a primeira
parte da “Clavis Prophetarum”.
Em linhas gerais, foi neste contexto que o padre finalizou a produção dos escritos já
rasurados desde a década de 1640. Em meio à condição de fragilidade, o autor dos famosos
Sermões, diplomata, missionário e figura carismática, se viu acuado, diante de um Portugal
sem o brio do futuro. Vieira empregou todos os seus esforços nesse trabalho, devido à
necessidade de escrever suas profecias antes de 166652, suposto início do Millennium.
O jesuíta viveu em um estado de crise. A escrita de sua profecia era a garantia e a
provação de uma palavra que almejava se impor como verdadeira, além do próprio fato de
que sua difusão teria por objetivo angariar e retomar o prestígio político do autor, condição
necessária para a materialização de suas idealizações milenaristas. O próprio Vieira sabia
como ninguém que o seu carisma entre a sociedade leiga ainda permanecia vivo e que ainda
era latente aquele mesmo sentimento de transcendentalidade com que se deparou na década de
1640; acreditava, então, que seus escritos pudessem interceder pelo seu futuro, o de Portugal e
o do cristianismo.
As profecias não são um tratado político, conforme alguns historiadores ainda nos
fazem crer. Vieira associou à sua orientação inaciana, expansão cristã planetária, sua
experiência política junto à Coroa portuguesa e acreditou que Portugal haveria de cumprir o
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designo divino, ensinado-lhe nos primeiros anos de noviciado. Dessa forma, ao pensar
Portugal como centro do “Quinto Império”, a sua perspectiva religiosa esteve diretamente
ligada a um processo de construção que demandava necessariamente esforços de cunho
político. Esse era o meio pelo qual o jesuíta acreditava estar colaborando para o cristianismo.
O intuito de Vieira em publicar e difundir seu livro pela sociedade é claro e
reconhecido pelo próprio autor, não é por menos que o Livro Anteprimeiro, escrito em 1664,
traz clara essa perspectiva. A obra lhe serve como um estudo introdutório, destinando-se a um
público maior, sem profundos conhecimentos teológicos. Nela, o lusocentrismo toma,
portanto, a dimensão de conclamação portuguesa: Portugal seria vanguarda e centro do
projeto iniciado por Loyola, palco de um teatro, no qual todos haveriam de atuar. Lembremos
que estamos a um ano do Millennium; a iminência da profecia, assim como a conclamação
coletiva, gera uma ansiedade, um estado de espera, em decorrência do intuito de promover
uma transformação plena, base para um milenarismo ativista: “Portugal será o assunto,
Portugal o centro, Portugal o teatro, Portugal o princípio e fim destas maravilhas; e os
instrumentos prodigiosos delas os Portugueses” 53.
Os volumes da Clavis Prophetarum são arquiteturas desse ambicioso projeto, a
expressão discursiva de um grande plano. Vieira acreditava que estava vivendo em um
período de transição, sendo as suas profecias um instrumento de interseção divina em plano
material. A mobilização e a expectativa que o jesuíta depositou em sua obra estavam
fundamentadas em uma premissa teológica de que o futuro não é intervenção somente divina:
caberiam aos homens a condução da palavra de Deus.
Sendo assim, quando atrelamos o discurso vieiriano às práticas que o circundavam,
percebemos as condições históricas que impulsionaram seu anseio profético. A todo o
momento as tensões e as fragilidades que ameaçavam o processo de restauração lusitana
dependiam de que se colonizasse o futuro. A importância disso excede as fronteiras
portuguesas, já que para Vieira o futuro do cristianismo também exigia o sucesso de Portugal.
Nesse sentido, as demandas políticas lusitanas e o anseio jesuítico de difusão cristã pelo
planeta confluíam para um mesmo objetivo. A transformação haveria de ocorrer em escala
local e depois mundial: o cristianismo necessitaria de que o império lusitano se reestruturasse
para poder difundir-se planetariamente. De acordo com o padre jesuíta, Portugal era a solução
para um “Mundo” que se encontrava doente e despedaçado.
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A retórica sacra: o “Mundo” e suas metáforas espaciais
Dentro das possibilidades que suas obras proféticas nos permitem investigar,
direcionamos este estudo para as representações espaciais que o discurso de Antônio Vieira
produz. Até certa medida, nosso olhar é condicionado pela área de concentração em que o
programa de pós-graduação que integramos se assenta: História e Espaços. Compartilhamos
do pressuposto de que um espaço não é uma substância que fala por si só, mas um constructo
de operações humanas. Sendo assim, ao lermos os tratados proféticos de Vieira, percebemos
uma espacialidade que é central para a sua estrutura discursiva: o “Mundo”. Certamente esse
termo está banhado por grandes variantes de sentido, mas nas suas profecias ele cria efeitos
particulares, se apega a diferentes imagens. Acreditamos, então, que, a partir dessa
perspectiva, poderemos constituir relações históricas ainda frutíferas com a cultura
seiscentista e talvez, assim, contribuir (mesmo que de forma modesta) para a historiografia
vieiriana.
A razão para a escolha desse tema deve-se em partes à grande presença e importância
das representações espaciais nas documentações jesuíticas, tema abordado por Ana Lúcia
Machado de Oliveira. Em um dos seus mais conhecidos trabalhos, Por quem os signos
dobram, a autora afirma que a espacialização discursiva é um elemento comum nas mais
diversas documentações da Companhia. A importância de termos frisado isso deve-se ao fato
que Companhia de Jesus investiu ao longo da Idade Moderna em estudos das ciências
naturais, dentre as quais se destacaram a astronomia e a cartografia, em uma tentativa de
compreensão e controle do espaço54.
Isso se deve à necessidade de tornar o discurso visível, uma nítida influência da
técnica retórica evidentia, comum às tradições retóricas latina e grega, cujo objetivo é
formular um lugar comum entre emissor e destinatário(s). É, portanto, por meio dessa
referência, que refletiremos sobre a relação existente entre espaço e discurso, já que nela se
assentam os objetivos e as problemáticas do nosso objeto de investigação.
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Em linhas gerais, o projeto político-teológico criado por Vieira tem por último
objetivo transformar o mundo. Já falamos no início de nossa introdução que será essa a
categoria de análise investigada ao longo de três capítulos. 55.
Um conjunto de cartografias e paisagens é capaz de saltar aos olhos do leitor
vieiriano que, ao acompanhar suas narrativas, se sente imerso em um quadro vivo e
resplandecente de figuras e imagens. Poderíamos enumerar diversos trechos em que essa
perspectiva é recorrente, mas acreditamos que a espacialidade “Mundo”, se não é central para
todo o conjunto discursivo vieiriano, é ao menos imprescindível para a compreensão de suas
obras proféticas. Pensamos que ainda não se investigou o conceito em profundidade e, muitas
vezes, trataram-no inclusive de modo a naturalizá-lo. Talvez a resposta a essa questão tenha
sido a amplitude de significados do termo, convertido em uma categoria genérica e universal
de análise. Partimos, então, do esforço em historicizá-lo e perceber como se estrutura no
discurso profético e quais os efeitos que ele criou.
João Ferreira, em um elucidário anexado à edição da História do Futuro, organizada
por José Carlos Brandi Aleixo, definiu a concepção vieiriana de “Mundo” enquanto sinônimo
de Terra56, aludindo claramente à dimensão física do termo. Ressalvamos que, para um
homem do século XVII, o mundo é certamente investido de peculiaridade. A compreensão
contemporânea difere da apreensão que um homem barroco podia fazer a seu tempo, pois,
mesmo diante da materialidade que o termo evoca, se revestem sobre ele valores culturais.
Desmontaremos aqui os elementos que naturalizam o conceito de “Mundo”.
Percebemos em Vieira a existência de duas categorias fundamentais de espaço, que se
definem a partir dos seguintes pares dicotômicos: o espaço sensível e o imaginário, o existente
e o possível, o finito e o infinito 57. A categoria de espaço sensível é aquela que o homem vive
diretamente, dotada de materialidade. Para o jesuíta, o globo terrestre é a unidade de todos os
espaços sensíveis, na qual a totalidade de toda a materialidade está circunscrita. Já a segunda
diz respeito aos lugares que o homem só pode imaginar, como o inferno ou o paraíso, e que
não podem ser experienciados em vida, pois não tangem o plano material. Em outras palavras,
o profeta acreditava que a existência humana estaria condicionada à existência de dois planos:
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o visível e o invisível; um que pode ser experimentado, visto, tocado e vivido e outro que
necessita do exercício da fé, de acreditar sem ver.
Em ambas as categorias, o espaço é criação essencialmente divina: Deus o antecede,
criando nele a sua natureza, a substância de sua existência. O que para Vieira é natural não
existe por si só, é em síntese desdobramento divino. Isso nos permite inferir a premissa
fundamental acerca do nosso objeto de estudo, pois, em todas as espacialidades construídas
discursivamente, a existência de Deus, por nós considerado um constructo virtual, é
imprescindível para a compreensão das bases em que está assentado o pensamento vieiriano: a
sua relação com o logos, a unidade geradora de sua realidade.
Nas profecias do autor, o termo “Mundo” aparece insistentemente e não é por menos
que o jesuíta o inicia em letra maiúscula. Visando a observar esse fato, recorremos a uma
citação:
Este foi o Mundo passado, e este é o Mundo presente, e este será o Mundo
futuro; e destes três mundos unidos se formará (que assim o formou Deus)
um Mundo inteiro. Este é o sujeito da nossa História, e este o império que
prometemos do Mundo. Tudo o que abraça o mar, tudo o que alumia o Sol,
tudo o que cobre e rodeia o Sol, será sujeito a este Quinto Império; não por
nome ou título fantástico, como todos os que até agora se chamaram
impérios do Mundo, senão por domínio e sujeição verdadeira. Todos os
reinos se unirão em um centro, todas as cabeças obedecerão a uma suprema
cabeça, todas as coroas se rematarão em um só diadema, e esta será a peanha
da cruz de Cristo.58

Vejamos como o “Mundo” é criado por valores transcendentes: o discurso vieiriano
o cria enquanto uma unidade espacial substanciada pela eternidade divina; o “Mundo futuro”
é o espaço da esperança, no qual serão realizados os feitos mais gloriosos da humanidade.
Para isso, o jesuíta vislumbra nele uma natureza potencialmente boa, pois ela foi criada por
Deus no momento em que fez o homem para habitar o mundo. Essa é uma importante
consideração que faremos, pois o “Mundo”, em princípio, é a associação entre humanidade e
materialidade terrena, um conjunto de existência ligada pela construção de uma natureza que
denominaremos mundanus. Ela cria a organicidade da existência mundana, permite que a
materialidade humana seja considerada um objeto de intervenção cristã. Passamos a entender,
dessa forma, que o futuro é, em primeira instância, desdobramento dessa natureza, que move
os homens para o imanente estado de desenvolvimento futuro. No primeiro capítulo, Orbes
mundanus, debruçaremo-nos sobre o estudo dessa perspectiva, pois acreditamos que nela está
58
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assentado o fundamento epistemológico vieiriano. Nesse capítulo, definiremos as bases
conceituais de todo o nosso estudo, etapa fundamental para a compreensão dos dois restantes,
momento em que finalmente investigaremos em particular a composição de cada metáfora
espacial.
Poderíamos nos contentar com essas primeiras considerações, mas estaríamos
negligenciando uma dimensão importante de análise, já que a concepção de mundo vieiriana
se desdobra em duas metáforas: teatro e corpo. Devemos nos desprender da concepção de que
as metáforas são apenas frutos de uma retórica estritamente ornamental; em Antônio Vieira,
elas despertam o sentido da fé, tornam aparente o que não pode ser visto a olho nu, mas que
pode ser enxergado com os olhos da alma. O jesuíta sabe que o “Mundo” não é literalmente
um teatro ou um corpo, mas o pensa dessa forma, pois suas metáforas conseguem tornar
significativa e ilustrada a abstração da verdade cristã.
A potência da metáfora está atrelada a sua propriedade fundamental: criar imagens.
Segundo Ricoeur, “‘pôr sob os olhos’ não é, nesse caso, uma função acessória da metáfora,
mas, antes, próprio da figura” 59. Isso é bem significativo, se pensarmos o valor da imagem
para a Idade Moderna, em especial para a Contrarreforma, que reforçou o seu uso na doutrina
cristã. Não é por menos que Heidegger acredita que a mudança da Idade Média para a
Moderna assinalou uma transformação substancial: foi a primeira vez que as concepções de
mundo se converteram em imagem60. É evidente que o filósofo alemão parte de uma extensa
escala de análise, mas a referência a ele nos permite refletir como os textos proféticos de
Vieira se inserem em um contexto em que as produções literais estão criando exaustivamente
efeitos visuais em seus leitores. Besselaar já afirmava que “Vieira não queria só argumentar,
mas também impressionar, comover, ativar e estimular, tanto na História do Futuro, como
nos Sermões"61. Nessa perspectiva, podemos notar que a imagem tornou-se um efeito
particularmente expressivo para as manifestações barrocas. Orientando-nos pelo conceito de
barroco pensado por Roland Barthes, nós a definimos como “arte da coisa vista” 62,
manifestação cultural que surge na Europa pós-tridentina e que hierarquizou a visão como
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primeiro sentido para se entender a realidade 63. Quanto a isso, afirmou Vieira: “Mais
verdadeiro e mais próprio mundo era este mundo aparente que o mundo verdadeiro; porque o
mundo aparente eram aparências verdadeiras, e o mundo verdadeiro são as aparências
falsas”64.
No Sermão da Sexagésima, pregado em 1655, o padre jesuíta já escrevia o seguinte:
“a nossa alma se rende muito mais pelos olhos do que pelos ouvidos”. Essa citação é
fundamental para refletirmos conceitualmente o que definiria um “homem barroco”. Em
nosso esforço reflexivo chegamos ao consenso de que a imagem é o repositório de sua
verdade formular, instrumento para a leitura de seu cosmos. Nas profecias do jesuíta, elas
espacejam, criam representações de cenas, lugares ou paisagens, meios pelos quais o leitor
possa formalizar mentalmente o processo de argumentação do autor a respeito das imagens.
Elas não são aparatos de uma estética ornamental, como ainda as tomam alguns historiadores,
mas sim as categorias de percepção comum aos homens da Idade Moderna 65.
As incidências dos recursos imagéticos estão presentes amplamente no discurso
vieiriano, que como explica Antônio Saraiva “ passa a ser um elo que não se pode tirar sem
quebrar a corrente. Não é um desvio dispensável, mas uma etapa na estrada real da
demonstração”66. Para o linguista, tanto a imagem pode se desdobrar do conceito quanto o
inverso também é verdadeiro, um duplo movimento que amplia o desenvolvimento dos
sentidos possíveis no texto do padre. Mesmo que sob a aparência de um recurso puramente
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estético, o jogo entre imagem e conceito explica-se pela própria compreensão que o jesuíta
tem de que a organicidade da natureza divina quando envolvida pela materialidade secular do
Mundo toma contorno variados, assumi diferentes formas. O fato é que a estrutura do discurso
de Vieira está atrelada ao estatuto que a imagem assume no seu pensamento. A sua
incorporação como um dos pontos fundamentais se explica porque é através dela, a imagem,
que se costura a intercessão entre homem e Deus. É na pluralidade das aparências mundanas
que se esconde a substância divina.
Como bem atesta João Adolfo Hansen, o uso das representações metafóricas, além
de criar elo entre homens, é mediado por uma dada transcendentalidade:
Nenhum Anjo é poeta, pois é a significação de uma coisa por outra – a
metáfora – que fundamenta a poesia, a pintura e a representação em geral.
Quando doutrinam a representação humana por meio da comparação do
intelecto com o intelecto angélico, Vieira e seus contemporâneos acreditam,
com Aristóteles, que uma inteligência superior se caracteriza pela
capacidade de estabelecer relações rápidas e inesperadas entre conceitos,
representando-os exteriormente em signos agudos. Sendo católicos contra
reformistas, sempre lembram a Autoridade que fundamenta a representação,
propondo que, para demonstrar que a natureza humana não é angélica, Deus
inventa na Bíblia uma Escada que sobe ao Céu, um Livro fechado com Sete
Selos, um Pão voador e mais imagens que atuam metaforicamente na mente
extática de seus Profetas e dos homens que os ouvem. Deus sabe que o
homem ama o que admira e que só admira a verdade vestida, não a verdade
nua, que é amarga. Por outras palavras, o amor das imagens é a causa
eficiente e instrumental das representações agudas produzidas pelos
homens67.

Por mais que seja construída uma fundamentação de natureza metafísica, para o
jesuíta as imagens também possuem funções pragmáticas, sem as quais se esvai o sentido
essencialista explicado anteriormente; afinal elas foram empregadas textualmente para
cumprir sua função didática, compartilhar com os seus interlocutores as mesmas categorias de
percepção, convidando-os a um lugar comum em que o leitor se sinta envolvido, a santidade
de Deus torne-se aguda e a verdade cristã esteja latente.
Ao questionarmos as razões que levaram Vieira à escolha específica das duas
metáforas, chegamos a um ponto que, em parte, só pode ser respondido pela presença delas na
cultura ibérica do século XVII. Esse estudo já foi feito por Fernando Rodríguez de la Flor, que
investiga, no pensamento barroco, suas raízes culturais
67
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um dos seus belíssimos ensaios, aborda é o fato de que tanto o corpo como o teatro tornaramse metáforas produzidas em decorrência de uma nova racionalidade histórica, cujo princípio
se funda na ambiciosa necessidade de controlar e esquadrinhar a realidade. Em outros termos,
as metáforas da corporalidade e da teatralidade têm em comum o desejo de ordenar os
problemas da vida em sociedade e os da política – idealizações que aqui tomaremos como
reação a um contexto profundamente atingido por tensões e crises. Vieira se apropria desse
recurso e convida os seus interlocutores a caminharem pelas metáforas, pois sabe que seus
efeitos facilitam a compreensão, conseguem estimular e atingir os ânimos dos leitores.
Por meio dessas considerações, pudemos definir o desfecho da nossa estrutura de
pesquisa, desenvolvendo em cada um dos capítulos o estudo específico de uma metáfora,
sempre estando atento às cadeias de relações sociais, políticas e religiosas que se interpõem
no seu momento de produção histórica, entendendo que o uso desse elemento, para além de
um recurso meramente estilístico, está envolvido por condições históricas de enunciação;
talvez seja devido a isso que é impossível considerar um modelo de análise unívoco. Mediante
essa orientação metodológica, que está amparada no campo de estudo da hermenêutica,
entendemos a linguagem como discurso, como um evento envolvido pelas tessituras políticas,
sociais e culturais de um determinado tempo 69. Com isso, o estudo das metáforas está
articulado aos insumos de sua enunciação, e elas se atualizam no momento em que se ligam
aos questionamentos existenciais e pragmáticos de sua própria produção. A fim de
compreendê-las, percorreremos os sentidos históricos de suas referências, como as ideias de
Teatro e Corpo para a cultura barroca seiscentista, e a articulação dessas alegorias com o
conjunto de vivências do padre Vieira.
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Dessa forma, investigaremos primeiramente o recurso da corporalidade, que, a nosso
ver, é a porta de entrada para a compreensão das estruturas políticas e materiais do “Mundo”,
entendendo que elas estejam envolvidas por um substrato de organicidade espiritual. Sabemos
que por um longo período a corporalidade foi sinônimo de heresia; a Alta Idade Média ajudou
a consolidar tal consciência, já que não era legítimo um cristão manifestar amor ou desejo
com o corpo. A partir do século XIII, contudo, a teologia cristã passou a reverter esse quadro
e o amor ao corpo tornou-se uma tópica cristã. Essa mudança paradigmática evidenciou o
corpo como medida para todas as coisas: visualizá-lo em um espaço seria transportar seus
valores a ele.
Em Mundo: uma cartografia corporal, as relações entre as monarquias nacionais
configuraram para Vieira uma geografia que tem na ideia de corpo a sua configuração
espacial fundamental. Para o jesuíta, o “corpo místico de Cristo” não é uno e nem indivisível,
ele é hierarquizado por unidades políticas. Dessa forma, vislumbrou-se a “nação” portuguesa
como sendo a cabeça desse imenso corpo – unidade responsável por coordenar os seus
movimentos –, cujo destino era a formação de uma comunidade cristã universal, um espaço
onde os limites que separavam cristãos de infiéis seriam finalmente destruídos. Sabemos que
a Europa seiscentista esteve despedaçada pela ausência de um centro político e moral 70; sendo
assim, ao idealizar o corpo como metáfora para o “Mundo”, esperava-se fomentar a sua
unidade, dissolver as fragmentações que separaram o homem de Deus, reuni-los sob a forma
original da Criação.
Por fim, retomamos a metáfora corporal e entendemos que ela nos fornece a nossa
última perspectiva de análise. Veremos que a realização da profecia vieiriana pressupõe
primeiramente uma transformação que ascende de Portugal ao restante do planeta. Com base
nesse pressuposto, foi imprescindível para Vieira defender a harmonia da sociedade lusitana,
entendendo-a como um espetáculo, no qual seus “atores” deveriam internalizaros papéis e dar
início à tão aguardada comédia dos últimos dias.
A configuração de um teatro – palco, público, enredo e cenário – estruturou a forma
com que os homens concebiam a sociedade: um verdadeiro espetáculo. Esse é também um
desdobramento que o paradigma da Baixa Idade Média trouxe para a cultura barroca,
transformando a vida em sociedade numa legítima prática cristã 71, sendo Deus o Autor, o
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regente desse tão grande espetáculo. É a partir desse ponto que delimitamos a temática e a
perspectiva do nosso terceiro capítulo, Teatro do Mundo. Esse título é retirado dos escritos
proféticos de Vieira; por meio dele, o jesuíta apresenta o “Mundo” como um teatro, em termos
metafóricos. Nessa perspectiva, o autor trata Portugal como palco, no qual os portugueses
atuariam. Ele compõe meticulosamente um espetáculo cujo enredo descreve uma história
gloriosa, uma comédia, em suas próprias palavras. Todos esses elementos, se não aparecem de
forma explícita, estão diluídas no discurso do padre; mais do que isso, a metáfora teatral
também se transplanta para a vida do jesuíta: um enredo oscilado entre a comédia e a tragédia.
É dessa forma, então, que montamos a nossa estrutura de trabalho acadêmico. Não
esperamos com ela reformular a historiografia vieiriana, mas acreditamos que possamos
aprofundar uma perspectiva de interpretação já inaugurada pelos sólidos trabalhos de Ana
Lúcio de Azevedo, Alcir Pécora e João Adolfo Hansen. Alertamos ainda ao leitor que não é
propósito desse trabalho fazer um estudo comparativo do texto vieiriano com outros de sua
época ou esmiuçar o diálogo do jesuítica com as tradições teológicas e filosófica em seu
discurso, mas compreender como os recursos imagéticos estruturam sua obra e a quais
funcionalidades políticas, teológicas e pragmáticas eles estão atrelados. Natureza, teatro e
corpo são as chaves conceituais que oferecemos ao nosso leitor, com as quais pretendemos
abrir importantes portas, caminhos para um “Mundo” pincelado pela esperança de um homem
que vislumbrou na crise o futuro.

a vida social e comunitária. Vitória é quem melhor ilustra essa posição, ao afirmar, em sua obra Do poder civil,
que seria impossível o homem aprender ou mesmo subsistir sozinho; por isso, é essencial que nossos
semelhantes “em todas as épocas vivam juntos, em sociedade”. Todos os tomistas do período mais tardio seguem
a mesma via, resumindo em geral suas ideias na tese aristotélica de que o homem é, por natureza, animal social.
Ver em: SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das
Letras, 1996. p. 435.
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CAPÍTULO I

Orbis et mundanus

“[...] sempre se observou a natureza, só que não era a mesma.”
(Robert Lenoble, História da ideia de natureza, 1990)
“Quo facilus crederes prophetiae discipulus naturae. Se queres ser mestre da
fé, faze-te discípulo da natureza, porque os exemplos da natureza te
desatarão as dificuldades da fé.”
(Antônio Vieira, Sermão do Santíssimo Sacramento, 1645)

As categorias conceituais de mundo que podemos apreender de enciclopédias ou
dicionários nos remetem a um campo de investigação no qual a gama de possibilidades tornase um problema para nós. Essa dificuldade está atrelada a uma dimensão obscurecida da
cultura humana: o que concebemos por natural, o que percebemos como dados por si só. É
evidente que a relação entre mundo e natureza não se restringe ao discurso vieiriano, mas o
jesuíta a engendra de forma bem peculiar.
Para refletir sobre a relação entre natureza e mundo, recorreremos à obra de Robert
Lenoble, História da ideia de natureza, no intuito de pensarmos conceitualmente a natureza
como categoria histórica. Partimos, então, do pressuposto de que a natureza não é um dado
prévio que existe autonomamente, mas uma construção tecida pelas instâncias da cultura:
moral, estética e empirismo são alguns elementos que compõem os alicerces da ideia de que a
consciência humana pode produzir dela. A funcionalidade da natureza está arraigada nas
demandas apresentadas pela sociedade em seu tempo. A partir dessa perspectiva, o filósofo e
historiador Robert Lenoble persegue os passos da cultura Ocidental e, por meio dela, também
desmontaremos a natural concepção de “Mundo” vieiriana.
Só conseguimos perceber a relevância da relação natureza/mundo para o nosso
estudo quando nos deparamos com questões que à primeira vista pareciam confusas. Sabemos
que Vieira é reconhecido pelas diversas críticas à sociedade seiscentista. A experiência de vida
do jesuíta certamente contou com mais tensões e frustrações do que com vitórias e ânimos.
Com base nessas informações, já poderíamos deduzir que a noção de mundo construída pelo
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autor seria marcada por uma perspectiva estritamente pessimista, afinal ele teria motivos
suficientes para isso. Entretanto, vislumbramos sob o discurso profético do padre um futuro
marcado pela vitória e pela felicidade cristã. Incoerente? Ou mesmo um simples apreço
barroco pelas antinomias? No vértice da esperança vieiriana, surge uma natureza, orbis et
mundanus, traduzida pelo jesuíta da seguinte maneira: “homem de todo o mundo, homem de
todo o orbe, homem de toda a redondeza da terra”72. Nesse homem pulsa a mais sublime
dimensão da natureza humana, aquela forjada na gênesis da Criação, pois Deus criou o mundo
para nele o homem viver em santidade. Sendo assim, Vieira defende a ideia de que sobrevive
na humanidade a constituição dessa natureza, vislumbrando sobre ela o destino da
humanidade: planetarizar o cristianismo. Isso nos permite pressupor que a relação entre a
natureza humana e a materialidade do mundo está presente no pensamento vieiriano. O tempo
e o espaço criados no discurso profético são desdobramentos dela.
Para chegarmos a esse ponto e entendermos como a construção dessa natureza se
materializou no discurso profético do Quinto Império, dividimos nosso capítulo em dois eixos
de investigação. Caminharemos, primeiramente, por uma via de estudo que nos forneceu as
bases paradigmáticas do pensamento cristão, responsáveis por criar distintas concepções de
mundo, pois a partir dela poderemos escavar e entender as contribuições que a tradição
teológica cristã forneceu ao jesuíta. No segundo momento, partiremos para um estudo direto
de sermões e textos proféticos, nos quais Vieira define o fundamento que rege o “Mundo
futuro”.
1.1 Natureza e mundo
O termo mundo, do latim mundus, permeia inúmeras passagens do texto bíblico.
Segundo Flávio Américo, nele está arraigo uma profunda polissemia 73, horizonte aberto para
diferentes interpretações. Queremos dizer com isso que uma rápida investigação bíblica já nos
direcionaria a um labirinto de ambiguidades, pois ora o mundo é mostrado como espaço de
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desvio e transgressão moral – “Não ameis o mundo, nem o que há no mundo” 74 – ora é objeto
de desejo e de intervenção divina – “pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu
filho unigênito”75. Essas amostras evidenciam uma típica contradição com que teólogos e
historiadores da religião se defrontaram em suas interpretações.
Não podemos ignorar o fato de que a Bíblia é um compêndio de livros escritos em
momentos históricos distintos, um material heterogêneo. O esforço em construir uma unidade
de sentido para todo o texto bíblico perseguiu a cristandade por um longo período,
configurando-se como um fardo pesado para as primeiras empreitadas teológicas. Podemos
perceber isso na tradução que culminou na bíblica vulgata, realizada entre os séculos IV e V,
por São Jerônimo, a mando do papa Dâmaso I, cujo objetivo foi produzir um texto de ampla
divulgação. Na tradução do Novo Testamento, escrita em grego, Jerônimo reuniu sob o
vocábulo mundus uma gama de outros termos, tais como Gês (solo, terra), Oikuméne (toda a
terra habitada), Aión (século) e Kosmós (conjunto de um universo ordenado)76, reduzindo-os
a um só conceito. Podemos já pressupor uma nova abertura para interpretações, pois, no lugar
dessas terminologias, surgiu um conceito pouco preciso. Os exemplares da bíblia vulgata, lida
pelos homens medievais, criou, então, interpretações discrepantes de mundus: lá estava o
mesmo mundo que Deus amou e o mundo pecaminoso, permeado pela presença maligna do
diabo. Incoerente? Ocorre que hoje podemos desconstruir etimologicamente as suas origens,
mas, para o cristão medieval, mundus sofreu uma tradução confusa, fonte de uma complexa
polissemia.
Sabemos que as interpretações bíblicas não são resultados unidimensionados pela
mensagem interna do texto. Passamos a entender interpretação como fruto de uma identidade
dinâmica, um fluxo perene entre o “mundo do texto” e o “mundo do leitor”77. Dessa forma, a
configuração poética e narrativa dos textos bíblicos está sempre suscetível a reatualizações 78.
Do ponto de vista teológico, pressupõe-se a relação entre o leitor e os textos bíblicos, estando
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circunscrita nela uma experiência histórica que, a todo momento, redimensiona a existência
do homem em uma realidade transcendental. Os sentidos construídos a partir da tradução feita
por São Jerônimo caminharam paripassu com as condições e demandas históricas que os seus
teólogos viveram.
Em suma, a polissemia mundus foi fonte de pelo menos duas leituras acerca da
materialidade terrestre, apoiando-se no pressuposto de que existe uma natureza precedente a
sua existência. Para os neoplatônicos, a vida em sociedade e a relação do homem com o corpo
ou com a natureza física são práticas que desviam o cristão de Deus79. Essa postura se deve à
concepção de que o homem e o mundo foram corrompidos quando conheceram o pecado. A
respeito de uma das mais conhecidas passagens bíblicas, quando Adão come o fruto proibido,
costuma-se afirmar que o momento demarcou o período em que a humanidade foi condenada
ao pecado e ao desvio; assim, o termo mundano passou a agregar forte teor depreciativo.
Dessa forma, a primeira etapa do caminho para a contemplação divina consiste no isolamento,
prática que reforçou o monasticismo. Negar as coisas do mundo – a pessoalidade, o convívio
em sociedade aberta, o corpo, os prazeres – tornou-se o único e legítimo meio de alcançar a
santidade.
A partir do século XIII, a transformação da sensibilidade cristã acerca do mundo
produziu práticas que levaram o cristão ao sentido inverso do que fora instituído na Alta Idade
Média. Em outros termos, a busca por Deus não estaria mais no ato de isolar-se, mas de
congruir-se com o mundo e nele operar transformações. Tal mudança paradigmática
expressou-se fortemente nas ordens mendicantes do século XIII, que faziam a leitura das
escrituras bíblicas a partir contributos aristotélicos, compreendendo a necessidade de se
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O neoplatonismo vigente na Alta Idade Média, uma reformulação dos escritos de Platão feita por Plotino, fezse presente em um dos mais influentes teólogos cristãos, o bispo de Hipona, Agostinho. Em 386, Mânlio Teodoro
apresentou a Agostinho os tratados de Plotino, o que demarcou a transição do maniqueísmo para o
neoplatonismo experienciada pelo bispo. Nesse novo período, Agostinho produziu duas de suas mais importantes
obras, A Cidade de Deus e Confissões. Quando escreveu a Cidade de Deus, o teólogo cristão pensou o processo
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investigar o conhecimento e a verdade em sua materialidade, e não por meio de uma realidade
ideal.
Essa mudança de pensamento se irrompe em simultaneidade com a transformação da
ideia de natureza. Ao retornarmos a Aristóteles, entendemos que o Kosmos só pode ser
apreendido pela observação da natureza sensível do mundo, o que está intrínseco à ideia de
unidade entre forma (μορφε) e matéria (ὕλη). O filósofo grego acredita que o princípio
formante é inacessível aos homens, pois é imaterial. No entanto, é a partir dele que se
desdobra toda e qualquer materialidade, isto é, esse princípio é pré-existente à natureza e sua
incidência na matéria produz uma forma, esta, sim, acessível ao homem. Aristóteles se afasta
de Platão ao defender que não é de interesse humano o que está fora da realidade material. Por
isso, toda a força metafísica do Cosmos deve ser compreendida a partir de sua intervenção no
mundo material. Aristóteles opõe a natureza ao acaso, no sentido de que sua compreensão
permite ao homem entender as leis que regem o Cosmos: “O homem habitua-se a ocupar um
lugar num Cosmos finalmente regular, onde as forças da Natureza deixaram de ser deuses
caprichosos, cujas boas graças havia de captar, onde também elas se vergam a uma lei que é,
ademais, obra do Bem”80. Conforme Lenoble, Aristóteles fundamenta a existência divina na
natureza: ela dará o exemplo de ordem, ensinando o homem a voltar-se ao criador81.
O princípio imaterial foi traduzido em figura divina para os cristãos da Baixa Idade
Média82. As contribuições aristotélicas circularam a princípio pela Europa através de dois
filósofos árabes: Avicenas83 e Averróis84. Tomás de Aquino compartilhou dessa nova
perspectiva, incorporando-a ao dogma cristão ao reavaliar dois pontos cruciais: a natureza
humana e a relação fé/razão. A partir desse momento, a teologia, que se fundamenta na
revelação, e a filosofia, no exercício da razão, constituem-se como síntese da verdade. Essa
associação permite compreender a materialização divina em terra, mas, para isso, o teólogo
teria de repensar o conceito de natureza mundana.
O mundo e o homem foram criados por Deus, dotados de um propósito
transcendental, e, na condição de criações, eles ainda resguardam o princípio divino que, em
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essência, é bom85. São Tomas afirma: “(...) a graça não suprime a natureza, mas a
aperfeiçoa”86. Essa ideia contribuiu para que o teólogo pudesse reformular a noção de
natureza, isto é, a natureza é potencialmente boa, desde que a graça divina haja sobre ela.
Com isso, o mundo passa a ser afirmado positivamente na praxis do cristão, implicando a
ideia de que preceitos cristãos, tais como a difusão da palavra divina ou o amor ao próximo,
fossem tidos como manutenção da natureza criada por Deus, pois nela irradia o amor: “Com
efeito, o primeiro movimento da vontade ou de qualquer faculdade apetitiva é o amor.”87
Por essa perspectiva, pôde-se pensar que no mundo a pecaminosidade e a santidade
constituiriam o conjunto de práticas possíveis. A forma de um cristão buscar a santidade é
recorrer a sua natureza, o que só se pode fazer através da graça divina, e isso pressupõe uma
prática cujo efeito é o bem, o amor em suas mais variadas dimensões. Desse modo, o mundo
não seria mais a sombra de um ideal divino e a cosmologia cristã não sofreria a polarização
extremista entre mundo (realidade unicamente pecaminosa) e céu (plano divino). De acordo
com a corrente de pensamento cristã aristotélica, no plano material coexistem pecado e
santidade, um mundo de diversidade humana. O esforço cristão estaria em operar
transformações, em combater a ausência do bem no próprio mundo, uma constante
reafirmação de sua natureza: amar o mundo como Deus assim o amou.
Enquanto essas transformações passaram a se tornar latentes na sociedade da Baixa
Idade Média, uma novo modelo hermenêutico cravou sua marca na teologia cristã. Joaquim
de Fiore88 propôs um método de leitura bíblica, que até então esteve limitado a interpretações

“[...] o ser de cada coisa é um bem, e toda perfeição dessa coisa é também um bem”: AQUINO, Tomás de.
Suma teológica. I, 20, 2, C.
86
Ibidem, I, 1, 8, C.
87
Ibidem. I, 20, 1, C.
88
Joaquim de Fiore (1135-1202), além de formalizar um sistema hermenêutico, também vislumbrou na história
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morais e dogmáticas. Sua nova ideia consistia em uma diferente interpretação alegórica 89,
pela qual se poderia compreender e prever o desenvolvimento da história. Os métodos
interpretativos que precediam o joaquinismo não conseguiam “levar a cabo uma efetiva tarefa
de interpretação da história à luz das escrituras. Em suma, a tipologia até então vigente não
conseguia mais atribuir sentido aos eventos relativos ao período posterior a Cristo”90. Com
isso, as Escrituras Sagradas tornaram-se objeto de interpretação do futuro. Fiori inovou a
teologia cristã ao estabelecer um fio condutor entre o passado bíblico, a contemporaneidade
de seu exegeta e o futuro do mundo e de sua humanidade.
Essa postura levou teólogos e membros da Igreja a reformularam novas exegeses
proféticas, o que de certo modo estimulou o desenvolvimento do milenarismo, Ao mesmo
tempo em que o joaquimismo se difundia na Europa, também é notado uma crescente
influência do aristotelismo na nova teologia medieval, resvalando-se em uma nova prática
cristã, mais voltada às materialidades do mundo e às possibilidades que um cristão tem de
operar sobre elas. Desde uma prática etérea até as mais agudas ações políticas, os limites que
separavam a interioridade cristã e a exterioridade mundana se despedaçavam; o novo cristão
deveria se congregar com o mundo para nele operar mudanças. O destino dos fiéis na terra se
despossui da passividade: os milenaristas não somente esperam pela vitória do cosmos, mas
procuram integrar-se à batalha, fazer parte de um processo que tende à vitória do cosmos.
Diferente do que se consolidou no senso comum, o milenarismo medieval não
ressurgiu fortemente em meados do ano mil. George Duby afirma que o tema provocou
dispersas produções, enfatizando que a espera milenar passou despercebida na sociedade
medieval do século X.91 A grande expressão milenarista medieval tomou forma a partir do
século XIII, momento em que se processavam profundas transformações na sociedade da
Baixa Idade Média. Devemos destacar que a sociedade experimentou um alto crescimento
demográfico, cidades medievais expandiram-se, cruzadas trouxeram grandes mobilizações
sociais. No século XIV, a Peste Negra e seus danos à integridade humana inquietaram a
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perspectiva de futuro dessa sociedade; nesse momento, alguma transformação no cosmo
parecia iminente.
No sentido estrito e comum do termo, embasado no capítulo XX do Apocalipse 92 de
João, podemos afirmar que o millenium pressupõe o período de mil anos anterior ao
Julgamento Final, tempo em que Cristo surgirá e inaugurará um reino de paz e prosperidade.
O Millennium tornar-se-ia o momento da salvação dos fiéis, período em que contemplariam a
vitória do cosmo. No entanto, Norman Cohn, na obra Na Senda do Milênio, propõe uma
redefinição conceitual que gira em torno de um tipo de salvacionismo, fundamentado em
cinco pontos:

a) colectiva, na medida em que deverá ser gozada pelos fiéis enquanto
colectividade; b) terrena, na medida em que deverá ser realizada neste
mundo e não em algum céu de outro mundo; c) iminente, na medida em que
será súbita e para breve; d) total, na medida em que deverá transformar
completamente a vida na terra, de forma que o novo estado de coisas não
será apenas um aperfeiçoamento do que existe, mas a própria perfeição; e)
miraculosa, na medida em que deverá ser realizada por, ou com a ajuda de,
agentes sobrenaturais.93
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Em suma, as perspectivas milenaristas têm em comum o princípio de que o tempo é
produto da intervenção humana94, o que permite ao homem uma postura ativa diante dos
problemas que surgem em seus respectivos contextos históricos. Norman Cohn afirma que os
movimentos milenaristas nasceram a partir de uma condição de crise, em resposta às
dificuldades que uma sociedade ou um grupo social vivenciou em um determinado momento
da história. De um ativismo político às práticas mais etéreas, as diferentes correntes
milenaristas defendem o pressuposto comum de que a santidade é exercida coletivamente e
consiste em um elemento de influência direta no percurso do tempo, tratando-se de uma
postura incompatível com o monasticismo neoplatônico. Não é por menos que Agostinho
“rejeita em princípio qualquer escatologia histórico-universal”95, já que, para o teólogo, não se
pode prever a volta de Cristo, somente esperar, buscando no âmago do interior a santidade
divina.
Entre os séculos XVI e XVII, essa perspectiva é nitidamente assumida pela maior
parte das ordens religiosas. A América se tornou um chamado, sinal de um tempo que clamava
por mudanças96; com o descobrimento do novo continente, passou-se a questionar quais eram
os novos rumos que a tomaria. A Europa viveu, então, a efervescência pela disputa política,
social e teológica, travada entre católicos e protestantes. No século XVI irrompem-se
transformações que delinearam novas perspectivas de ações cristãs. A América representou a
esperança e uma nova potencialidade de expansão cristã, refúgio para ordens e homens
fadados pelos problemas da Europa. Com tudo isso, iniciou-se um novo período, cujo sentido
foi atribuir aos projetos de colonização uma missão salvacionista: a salvação se encontra no
mundo.
Antes de prosseguirmos com a nossa argumentação, teremos de considerar que essas
novas transformações também suscitaram uma postura inversa: foi comum a disseminação do
medo e do pânico. Parecia que o demônio havia sido solto de seu aprisionamento de mil anos
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e o mundo estava exposto ao caos até o momento em que Deus separaria o joio do trigo. Na
primeira metade do século XVI, Guillaum Budé declarou com pessimismo o fim do mundo:
“Quanto a mim, estou inclinado a pensar que [...] o mundo já está em declínio, que ele está
realmente velho e privado de sentido, que ele indica, pressagia e anuncia seu fim próximo e
sua queda”97. Dessa expectativa se aproximavam pessoas como Ronsar, o calvinista David
Pareus e Denis Crouzet. Não é estranho pensarmos que a décima primeira sessão do concílio
Latrão (1516) tenha proibido a disseminação de qualquer calendário que anunciasse o Juízo
Final ou a vinda do Anticristo. Com base nisso, temos de admitir a inexistência de qualquer
unanimidade a respeito de uma expectativa profética.
Mesmo nesse contexto dúbio – pois ora os sinais dos tempos suscitaram esperança,
ora temor –, a postura institucional da Igreja Católica apontava para uma dinâmica de
propagação da fé cristã. Nesse sentido, a Companhia de Jesus tornou-se a principal instituição
religiosa no processo de colonização ocidental. Para tanto, a instituição teve de criar a
imagem do mundo enquanto lar da cristandade católica. Aproximamo-nos da consideração
feita por Echeverrie ao afirmar que o jesuíta não deveria se isolar do mundo, mas procurar
transformá-lo por entre as dinâmicas que são próprias dele: "Es así que, para a la Compania
de Jesús, el comportamiento verdaderamente Cristiano no consiste en renunciar al mundo,
como si fuera un territorio ya definitivamente perdido, sino lutar en él y por él"98.
Consideraremos aqui essa postura como o cosmo jesuítico, estabelecimento de uma ordem
cristã, que consiste em um eixo fundamental das diversas ações jesuíticas, apresentando-se
diferentemente nos espaços e nas realidades históricas por que se difundiu.
O missionário jesuíta, partindo de sua tradição institucional, deve procurar
congregar-se com o mundo, pois é nele que haverá de se processar o combate ao pecado, por
meio das vicissitudes materiais, sejam elas sociais, econômicas ou políticas, o corpo
institucional da Igreja poderá tomar força e expandir-se. Loyola já advertia que "se puede
ganar el mundo y sin embargo perder el alma"99. Nessa perspectiva, a Companhia passou a
entender o mundo enquanto espaço de diversidade humana, cujas potencialidades se
apresentam passíveis de cristianização.
O “entusiasmo humanista” comum ao pensamento inaciano é fundamentado em uma
postura de salvação, cujo sentido não decorre da ideia de que a graça divina se restringe a
97
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homens dotados por potencialidades extraordinárias, a exemplo dos santos ou mártires, mas
antes de pessoas predispostas a condicionar seu corpo e sua alma ao exercício da fé cristã.100
Pécora afirma que o homem inaciano “não precisaria, e nem mesmo deveria, renunciar a ser
causa e agente no mundo criado para participar com êxito da economia da salvação; dessa sua
atividade, aliás, dependeria a reforma cristã do mundo”101.
Com isso poderíamos pensar que a Companhia esteve alinhada a uma perspectiva
milenarista, mas incorreríamos em um reducionismo extremo. Sabemos que Loyola nunca
afirmou nem criou qualquer expectativa profética, e, em alguns casos, expoentes da
instituição, são exemplos disso Francisco Ribera e Luís de Alcazar, declararam-se contrários à
crença no Millennium102. Em contrapartida, entendemos que a fundamentação jesuítica
permitiu desdobramentos milenaristas, pois parte-se do princípio de que a prática
salvacionista jesuítica é etapa do processo de expansão cristã pelo mundo e que dela decorre o
desfecho do processo histórico humano. A postura ativista dos jesuítas é certamente próxima à
perspectiva temporal milenarista, por isso não é estranho pensarmos que Vieira se apropriou
da tradição milenarista para formular a sua imagem de mundo. Do ponto de vista jesuítico, o
mundo sacia pela palavra cristã: “ide e pregais”.
1.2 Antônio Vieira: “discípulo da natureza”
Conforme vimos, a corrente teológica aristotélico-tomista foi reelaborada no século
XVI a partir de um novo contexto histórico, fortemente dimensionado pela expansão
planetária ultramarina. Antônio Vieira, na condição de jesuíta, compartilha a postura
missionário-ativista que a instituição difunde entre os seus membros. As tensões que
eclodiram no século XVII suscitavam uma resposta frente aos problemas que a Companhia de
Jesus enfrentou; a escravidão indígena e a fragilidade política portuguesa são exemplos de
adversidades experimentadas por Vieira. Diante as querelas de uma realidade em ebulição, o
jesuíta procurou reafirmar a constante necessidade salvacionista do “Mundo”, não só de suas
fronteiras, mas de um centro que se encontrou disperso. O entusiasmo pela missão catequética
se materializou em uma típica perspectiva profética, conferindo à nação portuguesa a
condição de guardiã da mais sublime prática cristã: pregar a Palavra.
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A esperança de um futuro bom e glorioso só foi possível porque se enxergou no
“Mundo” uma natureza potencialmente boa, passível de intervenção. Todavia, não devemos
tomar isso de forma simplista; o jesuíta acredita em uma ambivalência, coexistência entre
pecado e santidade, ou seja, na natureza humana existe a potencialidade do bem e a do mal. A
todo instante o autor associa a condição humana à ambição e ao pecado, mas os contrapõe a
uma natureza criada originalmente por Deus, mestra da vida, propulsora de toda a existência.
A ambivalência da natureza humana é a fonte para a prática missionária cristã: assim como o
garimpeiro separa o ouro do cascalho, o jesuíta mergulha na raiz de sua existência à procura
de Deus e de seus desígnios.
Segundo Alcir Pécora, Vieira encontrou na razão a chave para a leitura da natureza, o
modelo de sua revelação103. Nesse caso, o mais prudente seria compreendermos a razão a
partir de uma ótica histórica e distante da perspectiva cartesiana. Tomando tal medida,
passaremos a integrá-la como processo hermenêutico do profeta lusitano.

1.21 A Ciência do Futuro

Assim que podemos dizer em uma palavra que a primeira e principal fonte e
os primeiros e principais fundamentos de toda esta nossa História é a
Escritura Sagrada; com que vem a ser um só livro e um só Autor o que nela
principalmente seguiremos: o livro, a Escritura; o Autor, Deus. Sobre estes
fundamentos da primeira e suma Verdade entrará o discurso como arquiteto
de toda esta grande fábrica, dispondo, ordenando, ajustando, combinando,
inferindo e acrescentando tudo aquilo que por consequência e razão natural
se segue e infere dos mesmos princípios, no qual modo de fábrica se não
perde a primeira verdade dos fundamentos, mas vai crescendo, dilatando-se
e frutificando, não em diversos, senão no mesmo corpo, como a árvore em
suas raízes104.

Com a engenhosidade que lhe é de costume, Antônio Vieira sustenta sob a sua
hermenêutica a imagem de uma árvore em crescimento, um desdobramento da Verdade
pulsante nos escritos bíblicos. O papel do profeta enquanto leitor bíblico é dar prosseguimento
à obra de seu mestre, revelar a sua completude. No entanto, o padre seiscentista já tem a
consciência de quão ardilosos são os caminhos de um profeta; mais do que isso, também
encontra no homem o latente desejo de desvendar o futuro, o que configura uma perigosa
armadilha. Vieira sabe que esse desejo é também um efeito da natureza humana, e nela reside
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o eminente perigo da heterodoxia, perigo de torna-se um oráculo da gentilidade105: “Tanto foi
em todas as idades do “Mundo”, e tanto é hoje, na curiosidade humana, o apetite de conhecer
o futuro!”106. Assim, afirma-se que, no decorrer da humanidade, foram inúmeras as
vulgarizações proféticas, algumas até transfiguradas pela voz do demônio, um sutil engano
que diferencia profetas e hereges.
Nesse sentido, para não incorrer em qualquer heterodoxia, é necessário que o profeta
se eleve à onisciência divina: uma transgressão aos limites da cognição humana, como bem
atesta Ewa Lukaszyk107. Segundo Eni Orlandi, a fala de um religioso é uma tradução da
linguagem divina. Quando Vieira se reveste de um discurso religioso, logo estão implícitas
algumas relações de interlocução, a partir das quais afirmamos que o seu discurso transita
entre o plano temporal e o espiritual. 108 É com base nessa premissa que o jesuíta procura fazer
a sua leitura do tempo, elaborada na interlocução entre Deus e homens, de acordo com a qual
todas as práticas e discursos religiosos devem ser entendidos enquanto representações divinas
em plano terrestre. Deus fala pelas Escrituras, por fatos contemporâneos ou mesmo por
sonhos, mas não devemos pensar que sua mensagem está evidente, na verdade ela está
obscurecida à limitada cognição humana.
Não é sem razão que o decreto da sessão IV, de 8 de abril de 1546, estabeleceu
normas para a hermenêutica bíblica, firmando pressupostos que ratificaram a autoridade da
Igreja no controle e na criação de padrões consensuais de aceitação 109. Todavia, Vieira
flexibiliza as normas estabelecidas pelo decreto, acreditando na existência de um espaço para
liberdade individual em interpretar passagens bíblicas sem que haja vulgarizações110. Para ele,
O termo é retirado do Livro Anteprimeiro. Entende-se por “oráculos da gentilidade” profetas que fizeram a
leitura do tempo futuro a partir de métodos não ortodoxos, como a aeromancia, geomancia, piromancia ou
hidromancia. Vejamos na seguinte citação de que maneira o jesuíta os define: “Não há dúvida que o desejo
insaciável que os homens sempre tiveram de saber os futuros, e a falsa opinião dos oráculos com que o Demónio
respondia naquelas estátuas, foram os que todo este culto lhe granjearam, sendo certo que, se Deus, vindo ao
Mundo, não emudecera (como emudeceu) os oráculos da Gentilidade, grande parte do que hoje é fé, fora ainda
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a liberdade consentida não era “para ir contra, mas para ir além”

111

. Com isso, o que de fato

estava em jogo era a disputa pela voz de Deus, pois em tese é o que garante o padrão de uma
ortodoxia cristã, uma autoria que transcende a existência humana. Sendo assim, a história que
o jesuíta promete narrar é escrita sem autor112, visto que ele se coloca somente como
instrumento do dizer divino, e toda a carga de pessoalidade é, portanto, omitida de sua
profecia. Em termos discursivos, Vieira obscurece a sua autoria 113 ao se curvar à autoridade
logocêntrica114 do Verbo: só existe um Autor para a verdadeira palavra. Segundo Antônio
Vieira, a palavra de Deus está encoberta aos olhos humanos. A “Ciência do Futuro”, termo
cunhado na História do Futuro, é, então, o método pelo qual ele se faz valer da voz divina.
No que consiste essa metodologia futurológica? Tem-se associado a Vieira uma
hermenêutica fundada nas contribuições da neoescolástica. Essa consideração é feita por
percebermos nitidamente o jesuíta sustentar o uso tanto da “filosofia natural” quanto da
“filosofia cristã”; para ele, ambas fazem parte de um arsenal de que se utiliza para acessar a
“Verdade”. A síntese delas permite a leitura adequada da essência do “Mundo”. Existe,
portanto, uma faculdade imprescindível para se entender a fé, a compreensão da natureza,
pois é nela que se pode conceber o percurso do tempo, isto é, concebe-se como natural uma
força imanente a toda existência do “Mundo”, seja ela humana ou inanimada. Vejamos que no
Sermão do Santíssimo Sacramento, 1645, o jesuíta faz referência a uma citação, na qual
verdadeiro e genuíno sentido das Escrituras e esta autoridade e poder exercem-se sobretudo naqueles assuntos
que são decisivos para a fé e orientação dos costumes e propósitos daqueles passos da Escritura cujo sentido é
particularmente difícil de interpretar, e que se fossem deixados à liberdade dos intérpretes poderia dar origem a
heresias; 2) Nos assuntos que pertenciam à fé e aos costumes, quando aos Padres da Igreja são unânimes na
inteligência de algum passo da Escritura, também somos obrigados a sentir com eles, de tal maneira que não é
lícito interpretá-lo em sentido contrário; 3) Quando o sentido que se dá ou pode dar ao texto da Sagrada
Escritura, explicado pelo comum consenso dos Padres, não é contrário mas diferente, pode o intérprete do
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Tertuliano (autor romano) afirma que o conhecimento da natureza precede a fé e, por
conseguinte, a profecia:

Os Prophetas, que foram os que pregaram e ensinaram os mysterios da fé aos
homens não os mandou Deus ao mundo no tempo da Lei da natureza, senão no
tempo que se seguiu depois délla, que foi o da Escritura. E porque? Douta e
avisadamente Tertuliano: Praenusust tibi naturam magistram sbmissurus et
prophetiam, quo facilius crederes prophetiae discipulus naturae. Deu Deus primeiro
aos homens por mestra a natureza, havendo-lhe de dar depois a profecia, porque as
obras da natureza são rudimentos dos mistérios da graça, e muito mais facilmente
apreenderiam os homens o que se lhes ensinasse na escola da fé, tendo sido primeiro
discípulo da natureza: Quo facilus crederes prophetiae discipulus naturae. Se queres
ser mestre da fé, faze-te discípulo da natureza, porque os exemplos da natureza te
desatarão as dificuldades da fé.115

Partindo dessa perspectiva, como a natureza é uma criação divina, conhecê-la faz
parte de um processo indispensável para o entendimento dos mistérios da fé. Perguntamo-nos
de que maneira a sua compreensão permite ao jesuíta a antecipar cognitivamente o futuro.
Segundo ele, a natureza pode ser compreendida a partir de uma propriedade unívoca, a razão:
é ela que permite ao homem entender a essência de toda a matéria do “Mundo”. Essa ideia
justifica o fato de os teólogos fazerem uso dos filósofos clássicos116. Nesse sentido, o jesuíta
entende a razão como uma chave para clarividenciar os mistérios bíblicos: “obedientes à fé e
guiados pela razão”117.
Antônio Vieira acredita que a junção entre fé e razão é a única via de leitura do
sentido e do percurso da história. Dessa forma, tanto a análise do tempo presente quanto o
percurso histórico da humanidade, a especulação metafísica e as evidências físicas do mundo
constituem um estudo da existência humana e de sua história. Essa hermenêutica, quando
mediada pelo entendimento das escrituras sagradas, permite que se construa um fio condutor
entre a gênesis bíblica e a sua realidade seiscentista. Em outras palavras, a exegese bíblica
vieiriana também dialoga com fatos e apreensões de sua realidade contemporânea. Por essa
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perspectiva, o jesuíta passou a entender a razão e a fé como vias complementares ao
conhecimento, e o resultado dessa fusão é a apreensão do fundamento teleológico do tempo: a
compreensão do percurso natural do “Mundo”. São esses os elementos de sua gramática
profética, que constituem o material utilizado pelo autor para construir a sua argumentação. É
por esse caminho que a nebulosidade da linguagem divina pode ser traduzida em linguagem
material e por meio da leitura do tempo que Antônio Vieira extrai o “Verbo”.
O profeta afirma, outrossim, que o benefício do tempo carrega consigo a descoberta
de novos fatos: à medida que a História decorre, as nebulosidades escatológicas vão se
clareando, as paisagens do futuro tomam formas mais concretas. No Sermão da Quarta-feira
de Cinzas, pregado em Roma no ano de 1672, Vieira afirma: “Porque tudo o que vive nessa
vida, não é o que é, é o que foi, é o que há de ser. Ora vêde” 118. Essa passagem é uma chave
de interpretação para compreendermos de que forma o jesuíta constituiu a sua leitura da
natureza, pois dela emana o devir histórico, ela impulsiona o homem ao tempo futuro,
compreendê-la, consequentemente, o leva ao conhecimento profético. Só é possível pensar
assim porque o tempo é uma qualidade inerente à natureza: o “mais certo intérprete das
profecias”119. Diferente de Agostinho, que acreditava que o tempo limitava o conhecimento
humano, para Vieira, o tempo, por ser uma criação divina, resguarda elementos de seu criador.
Incorre sobre essa proposição um desdobramento da postura exegética de Joaquim de
Fiore. Portanto, as passagens bíblicas devem ser entendidas enquanto parte de um processo
histórico, articulando-se ao fluxo contínuo do tempo. Os sentidos construídos são
materializados pelos filtros do presente, o que permite a um profeta seiscentista, por exemplo,
produzir uma interpretação mais adequada das profecias de Isaías do que ele mesmo pôde
fazer em seu tempo. Eis um trecho do Livro Anteprimeiro que corrobora nosso argumento:

Um pigmeu sobre um gigante pode ver mais que ele. Pigmeus nos
reconhecemos em comparação daqueles gigantes que olharam antes de nós
para as mesmas Escrituras. Eles sem nós viram muito mais do que nós
pudéramos ver sem eles, mas nós, como viemos depois deles e sobre eles
pelo benefício do tempo, vemos hoje o que eles viram e um pouco mais 120.
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Não se trata de uma superação, mas de uma reelaboração conduzida pelo desenvolvimento do
tempo. Sendo assim, o jesuíta não rompe com a tradição bíblica, mas traz os antigos para a
contemporaneidade: “os Padres não acertaram em tudo; e posto que pudéramos provar a
verdade deste fundamento com a demonstração das cousas em que não acertaram, lembrados
porém da reverência que os filhos devem aos pais” 121. Vieira acreditava que, quanto mais
próximo estivesse o fim, mais acentuados estariam os sinais do Millennium. Com isso, toda
hermenêutica bíblica deve dialogar com fatos do “Mundo presente” e ser filtrada pelo uso da
“razão vieiriana”.
Para João Adolfo Hansen, é anacrônico associar a noção de progresso à concepção
temporal utilizada pelo padre seiscentista: “Não se encontra, em toda a obra do jesuíta, a
concepção da História como o processo apenas humano de transformações que subordinam o
tempo quantitativamente ao contínuo de superações progressistas em direção à realização
final da razão num futuro utópico”122. Em outros termos, é inadequado afirmar que o
desenvolvimento temporal pressupõe a superação do passado, como foi comum para a
modernidade oitocentista. Vieira defende que a eternidade está em todos os tempos. O que
distingue antigos e modernos não pode ser contabilizado por sua fé ou unção divina, mas
antes pela maior possibilidade de informação que os teólogos contemporâneos dispõem para
as suas projeções.
Nessa perspectiva, o futuro vieiriano nada mais é que a revelação da eternidade
divina, a materialização do Reino de Cristo, uma qualidade latente em todo percurso humano,
mas que se tornou evidente para Vieira através da condição de universalidade alçada pela
expansão planetária. Em outras palavras, é a descoberta da América e da esfericidade
terrestre, que revelou a proximidade com o futuro contingente. É dessa forma que a razão
transborda os limites da fé e transforma a profecia em objeto de análise precisa. Para Vieira, o
futuro do Quinto Império não existe somente em plano especulativo, já que as transformações
do mundo e da sociedade seiscentista provam, em vida, uma mudança latente.
Se a projeção do futuro vieiriano pode ser considerada utópica, preferimos deixar,
por ora, a questão suspensa. Daremos um desfecho a essa discussão em nosso terceiro
capítulo, quando já teremos investigado em profundidade os discursos proféticos e suas
implicações históricas.
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1.22 O círculo perfeito
Já se falou que o conhecimento da natureza precede a fé. Questionamos, então, de
que forma Antônio Vieira extrai da natureza o fruto que nutre a sua profecia. Talvez o
primeiro impacto de um fenômeno natural que tenha repercutido em seus anseios proféticos
tenham sido os avistamentos de cometas rasgando o céu nos anos de 1618 e 1628, causando
também grande alvoroço em parte da Europa123. Não podemos negar a influência da
astrologia enquanto manejo do conhecimento vieiriano, mas apostaremos em outra qualidade
natural do “Mundo”: a descoberta da circularidade planetária, que, para o profeta jesuíta, além
de enunciar o surgimento de um novo tempo, também é condição para uma leitura mais
precisa das sagradas escrituras:
A primeira ocasião que os Padres tiveram para não poderem entender em seu
tempo o sentido literal e histórico daqueles textos proféticos, era a falta que
então havia no Mundo da verdadeira e exata cosmografia, e a errada opinião,
ou de que o globo da Terra não era perfeitamente esférico, ou de que as
partes opostas às que naquele tempo se conheciam, eram não só desertas,
senão ainda inabitáveis Este sentimento, que foi de muitos filósofos antigos
se tinha entre os Padres por verdade muito certa e averiguada, negando
geralmente a opinião, ou fama de haver os que então já se chamavam
antípodas Posto que os princípios por que os Padres os negavam, não eram
entre todos as mesmas razões filosóficas, em que alguns se afundavam, que
então (antes da experiência) tinham nome de razões, e hoje depois delas nos
parecem ridículas.124

A questão extrapola o âmbito de uma exegese bíblica. No Sermão de Nossa Senhora
do Ó, pregado em 1640, chegou-se a definir o formato circular da orbe terrestre como a
manifestação mais sublime da natureza:

A figura mais perfeita e mais capaz de quantas inventou a natureza e
conhece a geometria é o círculo. Circular é o globo da terra, circulares as
esferas terrestres, circular toda esta máquina do universo, que por isso se
chama orbe, e até mesmo Deus, se sendo espírito pudera ter figura, não havia
de ser outra se não a circular.125

Questionamo-nos sobre qual seria a reação de Gaston Bachelard ao ler essa
passagem. Provavelmente nos explicaria que o recurso à circularidade está ligado a uma
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ontologia pura do ser, que, mesmo sob todo o efeito da cultura, haverá de remeter à
circularidade como fenômeno da perfeição, um fenômeno invariavelmente humano 126. Não
estamos querendo aqui nos apropriar da perspectiva fenomenológica de Bachelard, pois
relegaríamos os fatores culturais a um plano de análise secundário 127, mas entendemos que a
forma esférica do globo terrestre indica para Vieira uma relação estreita entre natureza e
perfeição.
Nesse mesmo sermão, Deus é considerado criador de espaços (sensíveis ou
imaginários) e sua criação, por mais mensurável que seja, é envolvida pela infinita extensão
divina, ou seja, na constituição física do mundo, Deus também revela a sua existência 128.
Vieira vislumbra na circularidade a ideia de perfeição, pois a forma geométrica do círculo
representa a infinitude, é a manifestação da imensidão divina em matéria mensurável. A ideia
de criar uma relação transcendental com a dimensão planetária do mundo, produzida no
século XVI pela cultura ocidental, foi uma resposta a um problema que surgiu com a
descoberta da América e o fim da imensidão do orbe terrarum:Vieira engenhosamente funde
a finitude material do mundo à infinitude espiritual de Deus.
Mesmo que a esfericidade terrestre já não suscitasse mais dúvidas, partia-se da ideia
de que antes do século XVI a extensão do planeta ainda era uma incógnita. O mistério que
rondava os mares extremos tornava o mundo algo imensurável, poucos eram os que se
aventuravam em seu ingresso; a maioria tinha medo de se perder ou de se deparar com
monstros. O fato é que, desde os gregos, sabe-se que o mundo é esférico 129, mas nenhum
homem até então comprovara tal teoria. Em termos práticos, o mundo era imensurável, pois
Para Bachelard, o fenômeno do “redondo” precede a cultura; artistas como Van Gogh, Joê Bousquet, La
Fontaine ou Jaspers referenciaram o “redondo” e atribuíram-lhe o mesmo sentido: perfeição. O filósofo afirma
que os referidos artistas viveram em épocas distintas, não se conheceram, mas tomaram a forma do círculo para
designar um só sentido. Isso lhe permite concluir que “o redondo” é a forma ontológica mais pura do ser: "‘O ser
é redondo’ se tornará para nós um instrumento que nos permita reconhecer a primitividade de algumas imagens
do ser. As imagens da redondeza plena nos ajudam a nos congregar em nós mesmos, a dar a nós mesmos uma
primeira constituição, a afirmar nosso ser intimamente, pelo interior. Porque vivido a partir do interior, sem
exterioridade, o ser não poderia deixar de ser redondo”. BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São
Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 350.
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ninguém pode medir o que não se conhece, e como parte de sua extensão ainda se mantinha
desconhecida para o Ocidente, o manto de mistério e temor envolvia as mais diversas
especulações. A postura do homem perante o mundo era de subserviência, pois este se
apresentava ainda imponente e ameaçador.
A descoberta da América expandiu o horizonte da cultura Ocidental, ao mesmo
tempo em que despiu a imensidão do planeta, tornando-o um objeto capaz de ser medido.
Sabemos que a abrupta revelação de territórios antes não conhecidos transformou
profundamente a sociedade Ocidental. Hannah Arendt, em A condição humana, considera que
“no instante em que se descobriu a imensidão do globo terrestre, começou o apequenamento
do globo”130; esse processo, inaugurado na Idade Moderna, contribuiu para a visualização de
um mundo que o homem conhece tanto quanto as linhas de sua própria mão 131. A
verticalização da percepção espacial ao reduzir a distância entre percursos antes inimagináveis
transformou o mundo em um grande lar, desmitificou e transfigurou o temor em desejo.
Talvez nunca se tenha falado tanto em mundo na história Ocidental quanto a partir desse
período.
O simples fato de o globo terrestre poder ser vislumbrado em um planisfério 132
afetou profundamente a relação entre homem e natureza; para Edmundo O’Gorman, esse
processo histórico vai culminar em uma postura ativa do homem perante sua realidade 133.
Com isso, o homem deixa de servir-se da natureza para tomar-lhe a posse134, o que gera um
problema para a cristandade: o homem, ao se tornar dono e senhor da natureza, em tese, se
equipara a Deus. Contudo, não se pode negar a difusão de uma mentalidade que circula
intensamente, visto que, de fato, a descoberta da América impulsionou o homem ao
desbravamento e à conquista. A solução para isso foi envolver a materialidade do mundo e sua
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dinâmica de exploração em um véu de simbologia divina, pois “fazem-no proclamando que
obtêm de Deus este domínio e esta posse”135.
Por outro lado, esses novos eventos também serviram para suplantar definitivamente
a perspectiva agostiniana da mundaneidade. Ora, a potencialidade catequética presente no
Novo Mundo não se adaptava à reclusão interior que agostinianos vislumbraram sobre o
mundo e, de certa forma, o conhecimento da extensão planetária da Terra contribuiu para isso,
pois a transformou em um lar seguro, rodeado por muros conhecidos. Mais do que isso, a
circularidade é também a forma para delimitação de toda criação divina, tudo está circunscrito
nela: “O certo é que as obras sempre se parecem com seu autor; e fechando Deus todas as
suas dentro do círculo, não seria esta ideia natural, se não fosse fora parecida à sua
natureza”136. Essa citação corrobora mais ainda a ideia de que o mundo é um legítimo objeto
de desejo cristão, pois nele a graça divina aflora na forma e na matéria de toda a existência.
Caminhando por essa linha argumentativa, podemos inferir que a inserção do
paradigma aristotélico-tomista na cultura Ocidental e o seu desdobramento na ideia
moderna de natureza permitiram ao cristianismo sua adaptação ao novo contexto de
expansão ultramarina. Esses acontecimentos, para Vieira, representam uma nova fase,
indício de um novo tempo, pois a natureza mostrou ao homem o seu mais novo lar, o
“Mundo”: “Quando o não conheceu, negou-lhe o domínio; quando conhecer, dar-lhe-á a
posse”137. Esse será o lar, a promessa de Deus aos seus fieis, e o “Mundo” que lhes é entregue
deve seguir sob o propósito de expansão planetária do cristianismo, pois o tempo deverá ser
conduzido por esforços humanos. O domínio concedido é a extensão do poder divino; é a ele
que hereges, maometanos, judeus e gentios haverão de se curvar. Assim como o “Mundo” foi
prometido a Adão e, devido ao pecado, revogou-se a sua posse, o “Mundo do Futuro” haverá
de reconquistá-la, restabelecendo a paz e a palavra de Cristo até que se consuma o Juízo Final.
Partindo dessa perspectiva, o jesuíta reveste de sentido transcendental a descoberta
da América e o conhecimento pleno da esfera terrestre. Las Casas já afirmava que Colombo
fora ungido por Deus138, pois seu feito abriu um novo caminho para a difusão do cristianismo.
Vieira vai além e afirma que os antigos profetas não puderam prognosticar o futuro do
mundo, devido ao fato de sua plenitude ter sido revelada ao conhecimento humano apenas a
partir do século XVI. O mundo coberto pela obscuridade dos mares extremos não dava conta
135
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de toda a existência humana, mas a descoberta da América e da Austral139 iluminou o profeta
moderno ao apresentar-lhe a plenitude da humanidade: 140. O círculo que delimitava a
totalidade da criação divina não havia sido apresentado aos homens. O conhecimento dessa
forma da natureza foi o sinal que demarcou um novo período, levou Vieira ao anseio
escatológico verificado em sua obra.
1.23 O homem mundanus
Vimos no tópico anterior como a ideia de círculo perfeito circunscreve a totalidade
da existência criada por Deus. Neste tópico, discutiremos de que maneira o jesuíta define o
que está circunscrito pelo círculo divino, isto é, o gênero humano. Antônio Vieira parte do
princípio de que há, no “Mundo”, quatro tipos de infiéis: os hereges, os judeus, os gentis e os
pagãos (maometanos)141. Mesmo estabelecendo tais categorias, o jesuíta crê piamente que
todas elas haverão de se extinguir, curvando-se por livre arbítrio à fé cristã. Para corroborar o
seu argumento, o jesuíta se fundamenta em uma natureza que perpassa todo o gênero humano,
o que assegura o direito universal à salvação. No Sermão XX do Rosário, Vieira recrimina
qualquer distinção de cor que diferencie os homens, traçando um paralelo entre as Irmandades
do Rosário dos brancos e as dos pretos. Dessa forma, mesmo divididos por nítidas diferenças
físicas, toda a humanidade é criação de Deus, proveniente de uma mesma raiz: "Fê-los Deus a
todos de uma mesma massa para que vivessem unidos e eles se desunem" 142.
Uma natureza humana idêntica em todo o percurso é que permite uma caracterologia
seiscentista. Essa noção essencialista da natureza humana, fundada nas acepções de
Aristóteles (Ética a Nicômaco) e de Teofresto (Caracteres), foi responsável por petrificar os
seres, criando categorias de existência imóveis 143. De acordo com Vieira, existe uma condição
139
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humana unívoca, a capacidade de converter-se, característica de uma essência divina na
constituição espiritual humana. Diferente disso, as categorias de infiéis estão em um plano
secundário, pois são derivadas das práticas pecaminosas cometidas em terra, são resultados de
uma tendência humana ao pecado.
É importante termos dito isso, uma vez que a esperança de um futuro bom e glorioso
só foi possível quando se enxergou no “Mundo” uma natureza potencialmente boa, passível
de intervenção. Para o jesuíta, no núcleo da natureza do mundo, aqui denominada mundanus,
também sobrevivem o bem e a vontade divina; entretanto, nela também se manifestam o
desvio e o pecado humano, em consequência do pecado original. Em outros termos, ela é
simultaneamente santa e corrupta, o que deriva do fato de que o homem, na condição de
criatura divina, resguardaria a santidade de seu Pai, mas se corrompeu no momento em que
conheceu e praticou o pecado: “foi Adão peor e mais cruel Herodes que o de Jerusalém;
porque Herodes matou os inocentes de dois anos para baixo, e Adão mata a todos os seus
descendentes no mesmo instante em que são concebidos” 144.
A todo instante Vieira associa a natureza humana à ambição e ao pecado, mas os
contrapõe a uma natureza criada originalmente por Deus, mestra da vida, propulsora de toda a
existência. Em um belíssimo discurso apresentado à rainha da Suécia, Cristina Alexandra, no
ano de 1674, o jesuíta disserta sobre a tendência heraclitiana pelo pranto humano. Vejamos o
trecho final do seu discurso:

Se o homem, pela transgressão não tivesse perdido a felicidade em que foi
creado, choraria, ou não? É certo, que nunca chorariam os homens se fossem
conservados n’aquelle estado, e as lagrimas que agora há, não as haveria
então: logo, se na felicidade d’aquele tempo estaria ociosa a potencia de
chorar, na miséria d’este tempo esteja ociosa a potencia de rir, etc. 145

Nesse sentido, por mais ociosa que esteja a faculdade do riso divino – afinal, para o
jesuíta, existe uma tendência humana pelo pranto – a existência dela cria uma ambivalência
essencial na concepção de “Mundo” do autor:

Dois mundos em um mundo; o mundo que fez o Verbo encarnado: Mundus
por ipsum factus est, e o mundo que depois de humanizado o não conheceu:
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Et mundus eum non cognovit, são os dois mapas que universais que o
Senhor e restaurador de ambos deu aos seus Apostolos.146

É essa ambivalência uma fonte para a prática missionária cristã, pois encontra no homem a
potencialidade do bem, do amor, de Deus. Assemelhando-se ao garimpeiro, que separa o ouro
do cascalho, Vieira mergulha na raiz da existência à procura de Deus e de seus desígnios.
Vejamos o quão importante foi essa discussão para os inquisitores do Tribunal do
Santo Ofício. No vigésimo quarto exame, pergunta-se a Vieira se a fé ou a incredulidade é
natural ao gênero humano ou a algum povo147. Na ocasião, vale salientar, o Tribunal acusava
Vieira de pró-judaísmo. Em sua defesa, o jesuíta responde afirmando que a fé cristã é
consequência da graça divina, uma força sobrenatural que independe de qualquer
predisposição nacional ou racial. Nesse sentido, não existe tendência humana para a fé ou
para a perdição, mas a salvação humana depende somente da ação voluntária de receber Deus.
Percebe-se, a partir de seu discurso, o quanto o padre jesuíta enxerga na natureza humana a
potencialidade para a conversão. É essa a premissa que sustenta a salvação universal do
Quinto Império, pois todo o gênero humano é passível de salvação desde que a palavra divina,
o efeito da graça, aja sobre ele.
O futuro da humanidade caminha para uma só unidade e retornará para a massa
criada por Deus antes de o pecado acometê-la. Ao mesmo tempo em que produz uma natureza
humana universal, o jesuíta cria uma centralidade para ela. Observemos como a Coroa e o
povo lusitano destoam dos demais, já que a eles cabe o precioso dever de liderar o
cristianismo: “Todos os reis são de Deus, mas os outros reis são de Deus feitos pelos homens:
o rei de Portugal é de Deus, e feito por Deus e por isso mais propriamente seu” 148. O jesuíta
reveste de organicidade a sociedade portuguesa e de sua estrutura política: Rei e súditos se
diferenciam de toda a humanidade, pois compartilham entre eles uma identidade abençoada
por Deus.
Questionamos, então, o que diferencia os portugueses do restante da humanidade
cristã? O que teoricamente fundamenta o lusocentrismo vieiriano? Alguns historiadores
preferem explicar esses questionamentos pela simples proximidade do jesuíta com a Corte,
um típico oportunismo político. Todavia, haveremos de mostrar que suas bases estão
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assentadas na construção de uma tradição messiânica-milenarista, já difundida na sociedade
lusitana desde o século XVI e é apropriada pelo padre para a construção do “homem
mundanus”. Dessa forma, investigaremos escritores com os quais Vieira dialoga, com vistas a,
assim, entendermos como foi fomentado o ideal vieiriano de nacionalidade portuguesa.
A transcendentalidade do reino português foi germinada no século XII. Comentamos
na introdução a contribuição de D. Afonso Henriques para fundamentar as profecias de
Vieira. O príncipe foi então reconhecido oficialmente como primeiro rei português e, por suas
façanhas, recebeu o título de Conquistador ou Fundador. Sua importância reside no fato de
que lutou pelo reconhecimento da independência monárquica de Portugal, só concedido pelo
Santo Pontífice em 1179, por intermédio da bula Manifestis Probatum. A lendária Batalha de
Ourique149 se revestiu de um caráter mítico, pois, a partir dela, D. Afonso Henriques se
proclamaria Rex Portugallensis (Rei dos portugueses). Nessa conjuntura, esteve investido um
longo processo interno de reforma política. Não queremos nos aprofundar por essa via de
análise, mas não podemos ignorar a importância desse evento para a consolidação do caráter
eminentemente profético que esteve associado à formação da Coroa Portuguesa: um dia antes
da batalha, Jesus teria aparecido em sonho a Afonso Henriques, prometendo a Portugal um
futuro glorioso e afirmando que o surgimento daquele reino só poderia ser explicado por
razões estritamente religiosas.
No século XV, a lenda é divulgada com a Crônica do Císter, escrita em 1602, cuja
autoria foi concedida a Fr. Bernardo de Brito. Nela o religioso da ordem cisterciense afirma
que a aparição de Cristo ao futuro rei era um presságio a um futuro messiânico e glorioso,
fundamental para os propósitos divinos. Segundo Luís Palacín, a lenda se arraigou
profundamente nos mais diversos estratos da sociedade portuguesa quinhentista 150, criando
um contexto de expectativa profética. Com base nessa crença, surgiram alguns dos mais
importantes profetas lusitanos, como foi o caso do Bandarra, do Santo Isidoro e de Fernão
Gomes.
Sem medo de incorrer em qualquer reducionismo, podemos considerar Bandarra,
dentre os profetas não ortodoxos, a referência com a qual Vieira dialogou mais intensamente.
Sapateiro de profissão, Bandarra dedicou-se à divulgação de profecias messiânicas,
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produzindo uma série de "Trovas", nas quais vislumbrava a vinda do Encoberto, messias que
alavancaria o futuro de Portugal como reino universal. Mesmo não estando vinculado
oficialmente a alguma ordem, o profeta sapateiro possuía um modesto conhecimento de
passagens do Antigo Testamento, material por meio do qual fundamentava suas profecias. Era
visto com muita descrença, já que o sapateiro não detinha os requisitos básicos de formação
teológica que o autorizassem a produzir de uma obra de caráter teológico-profético. A
acusação inquisitorial que lhe chega é baseada no pró-judaísmo e, devido a isso, as Trovas de
Bandarra permaneceram por longos anos na heterodoxia cristã.
Mesmo na ilegalidade, as Trovas ganharam mais força a partir de 1578. Devemos
pensar que tanto a derrota portuguesa na batalha de Alcácer-Quibir quanto o desaparecimento
de D. Sebastião em combate suscitaram o surgimento de um estado de expectativa na
população portuguesa. Sabemos que o então rei não possuía herdeiros diretos, o que refletiu
na crise dinástica de 1580 e que, consequentemente, levaria Portugal à perda de sua
independência política, que passa a ser vinculada à casa Habsburgo, iniciando o período de
união das coroas (União Ibérica). Nesse contexto, surgiu o mito do sebastianismo, com o qual
Vieira dialogou intensamente. A sua primeira manifestação tendeu a vincular D. Sebastião ao
rei Encoberto das Trovas de Bandarra. No regime Habsburgo, Portugal experimentou um
significativo retrocesso econômico, político e bélico. Nesse período de desolação, segundo
Luís Palacin, a sociedade portuguesa desenvolveu uma relação nada amistosa com os
castelhanos, o que fomentou ainda mais o orgulho português151.
Em 1603, D. João de Castro reeditou as Trovas junto a uma obra intitulada Paráfrase
e concordância de algumas profecias de Bandarra152; a ocasião era propícia para a difusão
das profecias do sapateiro. Podemos, em meio a toda complexidade com que o tema foi
abordado pela historiografia, definir o sebastianismo como a “fé na volta de um rei salvador
que viria resgatar o reino português das mãos dos castelhanos e restaurar a honra e a soberania
perdidas”153. A crença foi primeiramente desenvolvida no contexto da União Ibérica, no
entanto, os desdobramentos que se seguiram diante de outros contextos implicaram em sua
constante reelaboração.
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As Trovas foram interpretadas como uma profecia do regresso do Rei D. Sebastião,
cujo retorno haveria de reerguer Portugal e, ao mesmo tempo, estabelecer a ordem cristã em
todos os recantos do globo. O seu posterior desdobramento culmina na década de 1640,
precisamente em 1644, com a reedição feita por Guillelmo de Monnier, obra patrocinada por
pessoas próximas a D. João IV. Nessa publicação, acrescenta-se o fato de que o então rei (D.
João IV) seria o único e verdadeiro Encoberto. A margem para variações sobre o
sebastianismo pode se explicar pelas próprias lacunas deixadas por Bandarra em sua obra,
portanto, não precisamos relacioná-las necessariamente ao rei D. Sebastião.
Na década de 1640, quando chegou a Portugal, Antônio Vieira se deparou com o
mito diferente daquele da tradição: o rei que esperavam restaurar o orgulho português era D.
João IV. Nesse sentido, o jesuíta integra o sebastianismo a sua profecia, acreditando que o
Quinto Império seria governado pelo rei restaurador. A experiência em Portugal na década de
1640 permitiu a Vieira tanto o contato com a identidade portuguesa que aflorava no período
de restauração quanto a referência aos mitos de Bandarra 154 e D. Afonso Henriques. Nessa sua
passagem histórica, o padre foi contagiado por um forte sentimento de nacionalidade,
responsável por envolver a Coroa em um manto de messianismo religioso.
Vejamos como, no oitavo capítulo do Livro Anteprimeiro, o jesuíta faz menção a
Afonso Henriques, citando-o para explicar o surgimento de uma dinastia de reis ungidos por
Deus.
No juramento autêntico de El-Rei D. Afonso Henriques, em que se conta o
miraculoso aparecimento de Cristo, quando por sua própria pessoa quis
fundar o Reino de Portugal, são bem notórias aquelas palavras mandadas
anunciar ao rei pelo mesmo Senhor, com o recado de que lhe queria
aparecer: Domine bono animo esto: vinces, vinces, et non vinceris. Dilectus
es Domino, posuit enim super te et super semen tuum post te oculos
misericordiae suae usque in decimam sextam generationem, in qua
atteniabitur proles, sed in ipsa attenuata ipse respiciet et videbit: «Senhor,
estai de bom animo: vencereis, vencereis e não sereis vencido; sois amado de
Deus porque pôs sobre vós e sobre vossa descendência os olhos de sua
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misericórdia até a décima sexta geração, na qual se atenuará a mesma
descendência, mas nela atenuada tornará a pôr seus olhos. 155

Para Vieira, no momento em que se vislumbrou o surgimento da Coroa lusitana, iniciou-se
também uma descendência de reis que haveria de cumprir um propósito divino universal.
Nesse percurso, a partir da décima sexta geração, o então Rei de Portugal daria início ao
Millennium. O autor defende a existência de uma natural inclinação da Coroa portuguesa a
servir aos desígnios divinos, e essa inclinação antecede o próprio Afonso Henriques, pois
germina na constituição natural do povo português.
Isso nos chama a atenção para o fato de que a transcendentalidade não é um feito
exclusivo às gerações de reis lusitanos, ela se desenvolve no cerne de uma comunidade eleita
por Deus e que tem o rei como peça central para toda essa engrenagem. Vieira entende por
eleição divina a disposição natural de um grupo ou comunidade de pessoas à vanguarda dos
desígnios divinos em terra. Dessa forma, existe uma natureza que diferencia a comunidade
eleita das demais. Entretanto, devemos nos ater ao fato de que a eleição divina só é reafirmada
quando há conformidade com o livre arbítrio humano, ou seja, eleição e livre arbítrio
caminham paripassu, pois é a vontade comum e a obediência aos pressupostos divinos que
ratificam o status de “povo eleito por Deus”. Alcir Pécora define claramente essa relação: “o
processo sacramental imediatamente, ao mesmo tempo, uma manifestação livre e ativa da
vontade comum em direção a Deus e um gesto de intervenção do Mesmo, que elege como sua
a vontade que o busca”.156
De acordo com o padre seiscentista, a eleição divina não é trans-histórica, pois, como
vimos, isso contrariaria a noção de livre arbítrio; a eleição divina existe no núcleo de uma
comunidade, mas pressupõe também o esforço humano em exercitá-la. Não devemos
confundir a ideia de comunidade eleita com o conceito de comunidade religiosa157. No
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cristianismo, a comunidade religiosa se materializou na concepção de Corpo Místico, o qual
corresponde à totalidade da existência humana cristã. Para essa materialização, instituíram
uma escrita sagrada cristã, produzida em latim, por meio da qual se criou identidade a partir
de signos universais: “o latim não era só a língua que ensinava, como também a única língua
ensinada”158.
Segundo Benedict Anderson, a partir do século XV, os signos cristãos foram
reprocessados

por

linguagens

locais.

O

latim,

linguagem

universal

cristã,

foi

progressivamente sendo dissolvido e os livros religiosos passaram a ser escritos em línguas
vernáculas, o que é atestado por March Bloch, quando percebe que, no ano de 1500, 23% dos
livros já eram escritos em vernáculo 159, um expressivo número que indicava uma nova
tendência. As edições da História do Futuro, por exemplo, foram escritas em língua
portuguesa, revelando os interlocutores específicos que elas almejavam alcançar. Por mais
que as profecias de Vieira se colocassem como universais, o jesuíta acreditava que o Corpo
místico não era uno nem indivisível, mas hierarquizado por comunidades sociais. No topo
dessa hierarquia, encontrava-se o povo eleito por Deus, os portugueses, a vanguarda e o
centro do corpo místico de Cristo.
Em Vieira a ideia de comunidade eleita divinamente se materializou na concepção
política de nação. Queremos alertar o leitor para a distinção entre o conceito de nação
moderno, vigente a partir do século XIX, e a concepção de natio-onis, comum aos séculos
XVI e XVII, para que se evitem possíveis leituras anacrônicas. Robert Lenoble esgarça o
conceito de natio-onis entendendo que seu matiz conceitual está estreitamente ligada à noção
de natureza. Para tanto, o historiador investiga a origem etimológica de natio-onis e percebe
que ela deriva da palavra latina natura, que, por sua vez, se liga à raiz nasci (nascer) 160.
Queremos dizer com isso que o termo natio-onis designou uma identidade forjada em uma
experiência direta com o local de nascimento, pois nele se desenvolveu toda uma rede de
parentescos e linhagens familiares161, explicação vitalista para um conjunto de existências que
são compreendidas como “naturais”:
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Antes ainda de tomar consciência do seu destino individual, o homem sentese um elo na cadeia de uma vida que o ultrapassa. O seu nascimento, não, é
tal ao mesmo tempo o que lhe dá a vida e o que lhe proporciona, com a vida
e tal como ela, uma estrutura que recebe sem a ter desejado, uma natureza.
Ele pertence aos seus pais, a esse grupo humano em que os seus
antepassados se revezaram de nascimento em nascimento, a nação”. 162

Com base nisso, passamos a entender o termo nação (natio-onis) como referência a
uma rede de parentescos, responsável por criar uma identificação com o local de nascimento.
A diversidade étnica e o pouco controle político nem sempre permitiram a construção de uma
identidade que abarcasse toda a extensão territorial que uma monarquia nacional tinha a seu
dispor, ou seja, em uma zona territorial demarcada pelo Estado poderia haver diversas
nacionalidades. O alcance das identidades nacionais (natio-onis) era relativamente curto, não
cobria grandes faixas territoriais, elas ainda estavam presas a uma rede de parentescos e de
linhagens carnais.
Embora parte da historiografia tradicional portuguesa sustente a tese de que no
século XVII a identidade nacional já abraçava todo o seu território, sabemos que “os discursos
seiscentistas sobre a identidade portuguesa apenas indiciem imaginários sectoriais, não
permitindo globalizações válidas para toda a sociedade”163. Nem todos os portugueses
conheciam o mapa territorial do país. Apesar de os discursos nacionais reivindicarem uma
identidade que cobrisse toda a extensão territorial, na prática essa premissa não se
confirmava; por mais forte e latente que a ideia de nação fosse em Portugal (isso é inegável),
teremos de considerá-la uma manifestação setorizada à parte da sociedade.
Junto a Fernão de Oliveira, João de Barros e Camões, Antônio Vieira expressa um
discurso tipicamente nacionalista, representa uma manifestação identitária nacional, mesmo
que essa seja limitada. Poderíamos com isso apenas aplicar o conceito de nação (natio-onis)
ao caso de Vieira, mas temos de salientar que esse ponto é envolvido por outro tipo de
complexidade, pois Vieira critica o termo ao mesmo tempo em que propõe sua reelaboração.
No Sermão de Nossa Senhora da Conceição, pregado na Bahia em 1639, cita-se
Hugo Victorino como referência para pensar a relação entre o homem e o pertencimento a sua
pátria: “O homem mimoso e fraco só ama e tem por pátria a terra em que nasceu: o forte e
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valoroso todo o mundo tem por pátria:” 164. Nesse trecho, o jesuíta destila sua crítica à ideia de
nação vigente em sua época. Toda a reclusão de um homem em seu local de pertencimento
vai de encontro à mais sublime estância da natureza humana criada por Deus, que é difundir a
sua Palavra por todo o mundo. Parte-se do princípio de que a única e verdadeira pátria,
reservada por Deus ao homem forte e obediente, não se limita às fronteiras acordadas entre
homens, mas se estende a toda a extensão global do mundo. É esse protótipo de homem que
Vieira vislumbra como chave mestra para o desenvolvimento do cristianismo, ele é a
superação da natio-onis vigente no século XVII.
Podemos questionar a aparente incoerência que brota do discurso vieiriano, pois a
todo momento estamos nos remetendo ao lusocentrismo e repentinamente surge do próprio
Vieira uma crítica ao conceito de nação seiscentista. Explanaremos a seguir como o jesuíta
compõe sua engenhosa argumentação. Partimos da noção de que sua crítica não é composta
somente por ruptura, já que o jesuíta toma do conceito natio-onis a ideia de descendência
comum, que se manifesta na herança de uma natureza comum às gerações do desbravador
Tubal:

Até os gentios souberam dizer que para o homem de valor todo o mundo é
pátria: Omne solum forti pátria est – e se há nação no mundo, para o qual o
mesmo mundo seja pátria, somos nós. O primeiro fundador de Portugal e pai
de todos os portugueses foi Tubal, que quer dizer mundanus, homem de todo
o mundo, e tal foi a benção ou herança que deixou a todos os seus filhos: uns
na Europa, outros na África, outros na Ásia, outros nesta América, enfim,
todos divididos nas quatro partes do mundo, como cidadãos do universo,
para que nenhum português cuide que basta para satisfazer à obrigação e
devoção que digo só com estar e longe de Portugal, pois, em qualquer parte
do mundo está na sua pátria.”165

Para o padre, a nação portuguesa não é um simples recorte geográfico ou sistema
político ramificado a partir da centralidade monárquica, mas uma linhagem de sangue que se
perpetuou nos descendentes de Tubal, pai de toda uma nação, homem cujo modelo os
portugueses haveriam de seguir. No cerne da linhagem lusitana, encontra-se uma força que
impele o desbravamento e a exploração de novos territórios, uma força que impulsiona o povo
português à quebra de fronteiras. É a partir dessa perspectiva que, antes de ser português, um
homem nascido em Portugal é mundanus, pois o “Mundo” é a sua nação, nele está a sua
finalidade.
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A respeito do propósito lusitano de desbravar o “Mundo”, Vieira pressupõe que
Tubal, filho de Jafé e neto de Noé, dois séculos após o dilúvio, povoou a região da Ibéria.
Esse mito surgiu com a obra de Flavius Josephus, De Antiquitate Judaica, no século I a.C., e
ganhou força no final século XVI, com a obra de Fernão de Oliveira, História de Portugal166.
De acordo com Manuel Cândido Pimentel, Fernão de Oliveira fundamentou a descendência
portuguesa por meio de uma genealogia histórica que liga os tubales aos lusitanos167. Vieira
parte dessa premissa e constrói sobre a figura de Tubal a áurea de um homem desbravador, do
qual procedem os povos marítimos 168. Para o jesuíta, no núcleo da descendência lusitana se
preservou a natureza desbravadora e ela aflorou com Gil Eanes ao atravessar o temido Cabo
Bojador:

Desde que Túbal começou a povoar a Espanha, que foi no ano da criação do
Mundo, I80I, até o de Cristo, I428, em que se passaram mais de 3600 anos,
era o termo da navegação do mar Oceano junto somente à costa de África, o
cabo chamado de Não, sendo os mares que depois dele se seguiam, tão
temorosos aos navegantes, que era provérbio entre eles (como escreve o
nosso João de Barros): quem passar o cabo de Não, o tornará ou não.
Aparecia ao longe deste o cabo chamado Bojador, pelo muito que se metia
dentro no mar, cuja passagem, tanto por fama e horror comum, como pelo
desengano de muitas experiências, se reputava entre todos por empresa tão
arriscada e impossível à indústria e poder humano, como se pode ver no IV
capítulo da primeira Década. Mas quem ler o capítulo seguinte verá também
como um homem português não de muito nome, chamado Gil Eanes, foi o
primeiro que, dispondo-se ousadamente ao rompimento de uma tamanha
aventura, venceu felizmente o cabo em uma barca, quebrou aquele
antiquíssimo encantamento e mostrou com estranho desengano à Espanha,
ao Mundo e ao mesmo Oceano que também o não navegado era navegável; o
qual feito ponderando o nosso grande historiador com seu costumado juízo,
diz breve e sentenciosamente: e a este seu propósito se ajuntou a boa fortuna,
ou, por melhor dizer, a hora em que Deus tinha limitado o curso de tanto
receio, como todos tinham, de passar aquele cabo Bojador. 169
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Sabemos que o conceito de natio-onis não corresponde exatamente à nacionalidade
portuguesa projetada por Vieira, já que a ideia de pátria lusitana consiste em toda a extensão
global, não se limitando apenas ao local de nascimento. No entanto, o jesuíta parte dessa
relação entre nação e linhagem familiar ao afirmar que, dentre todos os povos, os portugueses
resguardariam a natureza desbravadora comum aos primeiros descendentes de Tubal: “porque
esta benção, esta herança, este morgado, este patrimônio, era só devido aos Portuguezes, por
legítima sucessão de pais e avós: derivado seu direito de Noé e Japhet, de Japhet a Tubal, de
Tubal a nós, que somos seus descendentes e sucessores”170. Vieira chega a essa constatação a
partir da própria experiência lusitana no reconhecimento e na exploração de novas terras. Não
é por menos que a própria condição de vanguarda ultramarina conquistada pelos lusitanos no
século XV, cujo exemplo apresentado pelo autor foi a travessia feita por Gil Eanes, comprova
a descendência de Tubal e reafirma, sobretudo, que o livre-arbítrio português está em
compasso com sua natureza mundanus.
O fato de a experiência ultramarina ter aflorado a partir de um português não pode
ser explicado pelo simples acaso ou por qualquer motivo socioeconômico. Para Vieira, esse
acontecimento comprova a eleição divina e é isso que permite diferenciar a nacionalidade
portuguesa das demais: a Portugal está prometido o “Mundo” e o futuro que dele se presume.
No Sermão do Granulatório e panegyrico, pregado em 1669, trinta anos após o Sermão da
Nossa Senhora da Conceição, o jesuíta reafirma:

Tubal, como dizem todos intérpretes d’aquela primeira língua (que era hebraica)
quer dizer: orbis et mundanus: homem de todo o mundo, homem de todo o orbe,
homem de toda a redondeza da terra. Pois de todo o mundo, de todo o orbe, de toda
a redondeza da terra um homem? Sim, porque este era o primeiro português, era o
pai dos portugueses, aquelles homens notaveis, que não havia de ser habitadores de
uma só terra, de um só reino, de uma só província, como os outros nomes, se não de
todo o mundo, de toda a orbe, de todas as quatro partes da terra. E assim como o
Romano se chama romano, porque é de Roma, e o Grego se chama grego, porque é
da Grécia, e o Allemão se chama alemão porque é de Allemanha, assim o português
se chama Mundanus, porque é de todo o mundo, e se chama Orbis, porque é de toda
a redondeza da terra.171

A descendência em comum com Tubal, motivo pelo qual os portugueses seriam
eleitos por Deus, resguardou nos portugueses a natureza sublime do bem divino: propagar a
palavra até os confins da terra. Para que esse objetivo se concretizasse, não poderiam se
confinar em fronteiras. Ocorre que a pátria portuguesa não era apenas a região litorânea da
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península ibérica, mas toda a extensão do globo terrestre, o lar prometido por Deus à Coroa e
aos súditos portugueses, pois os descendentes e súditos de Tubal foram e serão “aquelles que
por meio de suas prodigiosas navegações e conquistas, com o astrolábio em uma mão, e a
espada na outra, se estenderam e dilataram por todas as quatro partes do imenso globo da
terra”172.
Por mais antagônico que nos pareça, o conceito de nação vieiriana só pode ser
entendido se associado a uma unidade que também extrapola as fronteiras lusitanas, pois em
tese os portugueses são eleitos (divinamente) para homogeneizar o cristianismo, difundindo-o
por todo o globo terrestre. Saraiva é feliz ao afirmar que essa “ideia era perfeitamente
coerente com a concepção de povo eleito, enquanto realidade étnica, baseada no sangue e na
carne, cujo destino se realizaria na terra, não como uma realidade puramente espiritual na
procura da felicidade imaterial de um ‘reino que não é deste mundo’” 173. Na natureza
mundanus está o “DNA” do futuro, e é isso que permite a Vieira construir uma linha que
untou o desbravamento de Tubal, iluminou D. Afonso Henriques, encorajou Gil Eannes e
haverá de alçar Portugal a centro do Quinto Império. Todavia, o jesuíta sempre chama a
atenção para o esforço português em preservar a natureza, pois é por meio do livre-arbítrio
que a nação portuguesa deve justificar a preferência perante os olhos do Criador.
Com isso, chegamos ao fim de nosso primeiro capítulo. Pudemos notar como a
corrente teológica, aristotélico-tomista, foi reelaborada no século XVI a partir de um novo
contexto histórico, fortemente dimensionado pela expansão planetária ultramarina. Antônio
Vieira, na condição de jesuíta, compartilha a postura missionário-ativista que a instituição
difunde entre os seus membros. As tensões que eclodiram no século XVII suscitavam uma
resposta frente aos problemas que a Companhia de Jesus enfrentou; a escravidão indígena e a
fragilidade política portuguesa são algumas das experiências vivenciadas pelo padre
seiscentista. Diante das querelas de uma realidade em ebulição, o jesuíta procurou ratificar a
constante necessidade salvacionista do “Mundo”. Para isso, enxergou na natureza humana a
possibilidade de uma intervenção missionária universal, sustentada no princípio de que todo
homem é passível de salvação. Sendo assim, o entusiasmo pela missão catequética se
materializou em uma típica perspectiva profética, que, no entanto, dependia da legitimação de
um centro que em Vieira tomava os contornos lusitanos. Sob essa perspectiva, o jesuíta
pensou a nacionalidade forjada em uma natureza mundanus, que se estendia a todo o globo
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terrestre e acreditou que os filhos de Tubal se encarregariam de levar a palavra para toda a
humanidade, cumprindo o desígnio e a missão divina.
Visto isso, esperamos que o primeiro capítulo tenha exposto ao nosso leitor o
fundamento espectrológico de que Vieira faz uso para compor as imagens do “Mundo”.
Encaminhamo-nos, então, ao segundo capítulo, em uma perspectiva que visa a investigar
como a vida em sociedade foi espacializada a partir da metáfora teatral. Bem vindo ao “Teatro
do Mundo.
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CAPÍTULO II

Mundo: uma cartografia corporal
Porque assim como nos anos de Cristo houve infância, puerícia e
adolescência, e depois idade perfeita, assim nos anos e duração da Igreja há a
mesma distinção e sucessão de idades, com que o corpo místico dela vai
crescendo e aumentando-se sempre mais, até chegar a encher a perfeição ou
medida da mesma idade de Cristo, como expressamente disse São Paulo,
falando dos mesmos Doutores: alios autem pastores et doctores. ad
consummationem sanctorum in opus ministerii, in aedificationem corporis
Christi donec occurramus omnes in unitatem fidei et agnitionis Filii Dei, in
virum perfectum in mensuram aetatis plenitudinis Christi. (Antônio Vieira,
Livro Anteprimeiro)

Conforme apresentado no final do capítulo anterior, para Antônio Vieira, quando a
sociedade portuguesa já estiver unida em uma só voz, será inaugurada a comédia divina. A
transformação do “Mundo” se inicia pela organização do seu centro, por intermédio dos
portugueses, os vanguardistas, os protagonistas do “Teatro do Mundo”, que instituiriam o
cristianismo a toda a humanidade, envolvendo-a em uma plena e universal transformação.
Não nos deixemos levar, contudo, pelo doce futuro de sua profecia, pois “não há fim sem
meios”174: a primeira cena do espetáculo não seria movida pela paz; a organização política e a
submissão dos outros estados monárquicos ao Quinto Império demandaria também sangue.
Na carta de 1659, Esperanças de Portugal, destinada ao confessor da então regente D. Luísa
Gusmão, Vieira projeta um futuro marcado pela sujeição de Castela a Portugal, pela
pacificação dos reinos cristãos e pela ruína dos maometanos, um futuro em que nem todos
sorrirão, pois muitos deverão se sujeitar aos desígnios divinos:
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Esta é a prodigiosa tragicomédia, 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 em sangue, no qual ficará quase afogado
o mesmo mundo, porque há-de chegar até cobrir a cabeça.175

Havemos de lembrar que, nesse trecho, Vieira está se referindo ao ano de 1666, data prevista
para o início do Millennium. Vejamos como ironicamente o jesuíta projeta um tempo de paz
iniciado por conflitos e guerras, uma tragédia necessária, o pranto que precede o riso. No
entanto, antes de iniciarmos o estudo da metáfora teatral, faz-se necessária a investigação de
outra imagem. É aqui que a metáfora do mundo enquanto corpo ganha seus moldes e por meio
dela podemos apreender as noções e estruturas políticas usuais em Vieira, que, como vimos
até então, andou paripassu com as suas fundamentações teológicas. Para o profeta jesuíta,
Estado e Império são pilares que conformam a unidade orgânica e material do “Mundo”.
Nesse sentido, Portugal é visto como centro do Quinto Império, pois é a partir dele que seria
iniciada a unidade do “corpo de Cristo”, um corpo que até então esteve fragmentado e
disperso nas disputas políticas seiscentistas. Cumpre frisar que sua junção seria untada por
lágrimas e sangue.
Segundo Vieira, Portugal e suas respectivas colônias vivem um momento de crise,
marcada pela iminente ameaça dos maometanos, por conflitos com os holandeses pelo litoral
brasileiro e pela rivalidade histórica com a casa Habsburgo. Com base nisso, o jesuíta
representa o “Mundo” enquanto um corpo desintegrado, despedaçado pelas disputas políticas
imperiais do século XVII, produzindo a imagem de um organismo em estado de
recomposição. A função do Quinto Império é restituir a sua unidade, um esforço que
demandaria estratégias de cunho bélico e diplomático. Foi essa a primeira intervenção direta
de Vieira em seus planos escatológicos: fortalecer política e economicamente Portugal para o
então aguardado início do Millenium.
Ao metaforizar o “Mundo” enquanto corpo, o jesuíta também o hierarquiza segundo
os membros biológicos: possui diversas cabeças, e cada uma representa a unidade política das
principais monarquias europeias; no centro delas, encontra-se a cabeça suprema, Portugal,
unidade articuladora de todo o corpo. É visivelmente notório como essa imagem pode
produzir uma cartografia política. Diferente do corpo de Cristo pensado pelos místicos
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radicais, uno e indivisível, o corpo segundo Vieira ganha teor político e é circunscrito por
prerrogativas imperiais do século XVII.
De acordo com Manuel Lucena Giraldo, os discursos imperialistas presentes entre os
séculos XVI e XVIII estiveram permeados por uma nítida perspectiva profética 176. Em outros
termos, a expansão imperialista ibérica esteve acompanhada da ideia de universalismo cristão,
o que fundamentou e legitimou as investidas imperiais das principais potências políticas e
econômicas europeias. Isso corrobora o que defendemos, pois, ao materializar o corpo de
Cristo em moldes políticos, Vieira o faz em um contexto em que as práticas imperiais eram
indissociáveis das intervenções religiosas, grande parte destas encabeçadas pela Companhia
de Jesus.
A partir dessas considerações iniciais, procuraremos investigar de que forma o
profeta jesuíta estrutura seu discurso mediante a metáfora corporal. Para tanto, partiremos de
um estudo preliminar que analisa epistemologicamente como a relação entre corpo e cultura
se inscreveu na tradição cristã e foi incorporada ao pensamento jesuítico em um contexto de
expansão ultramarina. Posteriormente, passaremos a compreender de que modo Vieira
fundamentou a ideia de Quinto Império por meio da visão onírica de Nabucodonosor, na qual
se ilustra com uma estátua a representação dos impérios do “Mundo”. Dessa feita, passaremos
ao diálogo entre o discurso e a prática vieiriana, no período em que o jesuíta esteve à frente
das missões diplomáticas portuguesas (em nome do rei D. João IV), a fim de mostrar como
ele pensou a intervenção de Portugal em escala “internacional”177.
2.1 O corpo: objeto de intervenção humana

Num dos hinos do Rigveda, é descrito de que maneira o mundo surgiu do corpo de
um homem, o Purusha. O Muno é o Purusha, pois se originou porque os deuses se
ofereceram em sacrifício e, de acordo com a técnica do sacrifício, de seus membros
esquartejados criaram as criaturas singulares. Assim, as partes do mundo não são
senão órgãos do corpo humano. “O brâmane era sua boca, seus braços tornaram-se
guerreiros; suas pernas < o vaixa; de seus pés apareceu o sudra. A lua surgiu de seu
espírito; do olho, surgiu o sol; da boca, Indra e Agni; de seu hálito, Vaiy. De seu
umbigo surgiu o espaço aéreo; de sua cabeça, fez-se o céu; dos pés, a terra; da
orelha, a rosa-dos-ventos; dessa maneira formaram-se os mundos.178
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Mesmo distante de nosso objeto de pesquisa, afinal trata-se de uma passagem retirada da
literatura Hindu por volta de 1700–1100 a.C., esse trecho nos serve para explicar como desde
os primórdios do pensamento mítico as unidades do macro e do microcosmo foram
constituídas a partir da imagem que o corpo fornece para o homem. Para o filósofo Ernst
Cassirer, de quem Y-Fu-Thuan faz uma leitura (a qual aplica na geografia), as relações entre
espaço e corpo estiveram presentes no decorrer de todo o processo histórico humano. O que
levou Cassirer a considerar esse pressuposto é o fato de que as experiências humanas se
concretizam mediante uma condição comum: o corpo. Isso não quer dizer que sempre se
compreendeu a corporalidade de uma forma unívoca e universal, mas é evidente que ela
serviu para as representações espaciais em diversas culturas e que os seus usos desempenham
distintas funções.
Tomando essa discussão como parâmetro, pretendemos neste tópico observar de que
modo a corporalidade foi produzida pela cultura cristã e chegou ao século XVII como uma
importante base da cultura moderna, servindo inclusive para espacializar a unidade da Igreja
Católica. Segundo Evaristo Eduardo de Mirando, em O corpo: território do sagrado, não se
trata apenas da reunião de vísceras e órgãos; desde a cultura hebraica o corpo foi produto de
investimentos simbólicos, dotados de valores espirituais e psíquicos 179.
Costuma-se afirmar que os teólogos da Alta Idade Média, geralmente os
neoplatonistas, foram os responsáveis por criar o repúdio e a negação cristãos ao corpo
humano180. O embasamento para a essa postura certamente tem contribuição das passagens
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bíblicas nas quais se apresenta o corpo de Cristo sendo severamente açoitado. Resguardadas
as devidas proporções, essa imagem tornou-se referência para a cristandade e reforçou a ideia
de que o sacrifício, um dos alicerces da doutrina cristã, passa pela dor física, pelo desapego à
materialidade humana. Nesse sentido, o corpo é manifestado como receptáculo de desvios e
perdições, pois é nele que se consuma o pecado. Só no baixo medievo o corpo se liberta das
amarras que o descreviam pejorativamente. Isso se deve a uma mudança de paradigma, como
explicamos em nosso primeiro capítulo, que o tornou legítimo, sob o ponto de vista da
escolástica. Desse modo, o corpo como imagem e semelhança de Deus passou a fazer parte da
argumentação dos que defendiam o amor e o cuidado à condição corporal humana.
Em diversas epístolas (1 Cor 12, 12; Cl 1, 18; Ef 5, 23; Rm 12, 4-5), encontram-se
passagens em que se descreve a unidade dos fiéis enquanto parte do “Corpo místico de
Cristo”. Quanto a isso, questionamos: quem o congrega? São aqueles que compartilham a fé
em Cristo? Ou os que devem obediência ao Papa? Como o Estado e o Império se articulam na
sua formação?
Foi nesse panorama histórico que o corpo de Cristo serviu para espacializar a
unidade da Igreja Católica. Partindo de uma controvérsia gerada pelos cristãos a respeito do
sentido do corpo de Cristo consumado na Eucaristia, o teólogo Pascásio Radberto, autor de
De Corpore et Sanguine Domini (831), foi de encontro à ideia de que o corpo no qual Cristo
havia sofrido era seu verdadeiro corpo enquanto a Eucaristia era o corpus mysticum. No que
concerne a essa questão, o teólogo acreditava que na liturgia haveria a existência física do
corpo e do sangue de Cristo, produto da transubstanciação do pão e do vinho. Rebatendo a
tese do seu mestre, Ratramno de Corbie, autor do livro De corpore et sanguine domini (843),
afirmava que o corpo presente na Eucaristia não era de fato o corpo de Cristo, mas antes o
produto da fé do cristão que o percebe pela graça divina 181, o que séculos adiante
fundamentaria a tese dos reformados protestantes na defesa da consubstanciação. É somente a
partir do século XII, quando a Igreja tomou sua posição oficial, o corpo de Cristo
definitivamente fundiu as noções de corpo físico e místico, defendendo a sua presença na
Eucaristia, como já queria Radberto. Assim, o pão consagrado passou a receber a
denominação de corpus verum, produto que sob a moldura física do pão transcende e cria um
elo entre todos os que compartilham a liturgia.
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Dessa forma o explicita Antônio Vieira no Sermão do Santíssimo Sacramento:

Por este modo ficou o corpo de Christo no Sacramento revestido dos
atributos divinos. E com maior propriedade corpo de Deus. Corpo de Deus,
porque espirito: corpo de Deus porque imenso; corpo de Deus, porque
eterno; corpo de Deus, porque infinito; corpo de Deus porque invisível;
corpo de Deus , porque imortal; corpo de Deus, por que impassível. E isto é
o que afora, parte por parte, e atributo por atributo, há-de ir mostrando o
nosso discurso. Mas porque todas estas maravilhas de seu corpo divinizado
foram ordenadas por Christo para nosso remédio e proveito, de tal maneira
as irei provando no Sacramento, nol-as comumente mostrarei, como o
mesmo Sacramento nol-as comunica todas as nós. 182

A relação mística entre homem e Deus transubstanciada na Eucaristia congrega todos
os cristãos que a compartilham, mas é sob a tutela da Igreja Católica que a liturgia se legitima,
o que quer dizer que a unidade do corpo mysticum passa antes por sua intermediação
institucional. Foi assim que, na baixa idade Média, o termo tornou-se sinônimo de Igreja,
instituição que, sob o desígnio divino, foi considerada manifestação divina em terra, sua
cabeça.
Não devemos pensar que a autoridade institucional da Igreja foi estabelecida sem
controvérsias: cátaros, alumbrados e valdenses são exemplos de uma resistência latente na
baixa idade média. Talvez o mais conhecido e emblemático movimento tenha sido o dos
franciscanos espirituais183, que, como se sabe, nasceu às margens da ortodoxia cristã, com
uma nítida proposta antipapal. A razão para tal postura se alicerça na teoria joaquimista de
que a história atravessaria um período em que não seria necessária qualquer intervenção
institucional, já que a unidade do espírito faria com que a humanidade atingisse um estágio de
perfeita harmonia. Por mais que posteriormente a corrente franciscana não tenha obtido
grandes conquistas, cresciam e se desenvolviam outros movimentos heréticos. A ideia
defendida pelos místicos radicais era a de que a relação transcendente entre Deus e homem
independia da intervenção temporal, uma proposta que deslegitimava as fundações espirituais
da Igreja.
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De algum modo, a crítica à autoridade papal contribuiu para o que hoje
denominamos Reforma Protestante, contexto histórico encabeçado por Lutero e que redefiniu
a função e a natureza de uma nova igreja. Além de proporem uma significativa redução da
intervenção institucional da Igreja na relação entre homem e Deus, os reformados defendiam
a premissa de que a Igreja e o corpo político da sociedade são unidades independentes,
afirmação derivada da “premissa luterana fundamental, aquela que reza que o homem, por sua
natureza decaída, é incapaz de compreender a vontade de Deus e, portanto, de viver segundo
uma lei autêntica”184. Essa ideia em tese o fez perder a fé em um Estado justo e divino, afinal
era inconcebível para a Igreja Católica a incorporação de uma teoria que dissociasse
radicalmente a política da fé, pois isso comprometeria a pretensa influência da instituição no
contexto de formação dos estados monárquicos europeus.
Indo de encontro a isso, a Contrarreforma redefiniu o lugar da Igreja na formação do
pensamento político moderno. Segundo Bellarmino, em Dos membros da Igreja, o equívoco
luterano “está em não reconhecer que a sociedade política não é concedida por Deus, mas
apenas criada pelos homens, e, portanto, que ‘o fundamento do domínio não se encontra na
graça, porém na natureza’” 185. O jesuíta Francisco Suarez (1548-1617), tal qual o também
inaciano Luís de Molina (1535-1600), renomados teólogos da segunda escolástica, defendiam
que o Estado era guardião da justiça, do bem comum e da preservação das leis de Deus. Para
eles, o homem que não vivesse em sociedade e hierarquia política estaria fadado naturalmente
à degradação186. Tanto a Igreja quanto o Estado, em suas diferentes competências, possuíam o
objetivo comum de garantir a ordem divina em terra.
João Adolfo Hansen sintetiza bem esse contexto ao afirmar que a Contrarreforma
fundiu à noção de “corpo de Cristo” os preceitos jurídicos da respublica:

Na expressão corpo místico convergem duas articulações: um delas é a
teológica, o “corpo de Cristo”, a hóstia consagrada pela Eucaristia, e, por
extensão, a respublica christiana, o corpo da Igreja. A outra articulação é
jurídica, vinda da teoria de corporatio, corporação romana, e da noção
medieval de universitas; e; principalmente, relacionada à doutrina da
persona publica [...]. os juristas contrareformados juntaram a noção de
respublica à de corpo mysticum, fundada com ambas a de corpo político. 187
184

SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras,
1996. p. 444.
185
Idem.
186
Ibidem, p. 435-444.
187
HANSEN, João Adolfo. Ratio Studiorium e política católica ibérica no século XVII. In: VIDAL, Diana
Gonçalves; HILSDORF, Maria Lúcia (orgs.). Brasil 500 anos: tópicas em História da educação. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2001. p. 30.

86

Assim define Antônio Vieira, no Livro Segundo, a ambivalência do corpo de Cristo:

Estas razões capitais se podem ajudar e revestir de várias congruências, que
facilmente se consideram muito convenientes todas ao decoro e majestade de
Cristo; o qual, como cabeça dos homens que são compostos de carne e
espírito, não era justo que tivesse sobre eles o domínio partido, senão inteiro,
assim sobre as cousas e ações concernentes ao espírito, como as que
pertencem ao corpo; antes, por Cristo ser verdadeiro e inteiro homem,
composto não só de espírito, senão de carne, foi muito conveniente que não
só tivesse o Império espiritual que pertence às almas, se não também o
temporal que é próprio das corpos: ...ut sicut ipse e corpore et spiritu
compositus erat, ita eum (Pater) et regem spirituum et corporum etiam
fecerit, ut tam late ipsius regnum et imperium pateret quam ipsius Dei, como
doutamente disse Stuniga, comentando o capítulo IX, v. 9, do Profeta
Zacarias.188

Para o jesuíta, o centro se desloca em duas unidades: uma delas corresponde à autoridade
religiosa dada ao Sumo Pontífice devido à natureza espiritual do sacerdote e a outra se resvala
na organização política dos reinos e províncias que em jurisprudência temporal têm por
desígnio preservar a justiça e a aplicação das leis divinas:

Porque este Império de Cristo, que dizemos há de ser na Terra, ou pode ser
espiritual ou temporal, espiritual como o que hoje tem o Sumo Pontífice,
cujo poder e jurisdição se ordena a governar os fiéis membros e súbditos da
Igreja, a conseguir a bem-aventurança, que é o último fim do homem;
temporal, como o que têm os príncipes católicos sobre os seus reinos e
províncias, que se dirige a governar os vassalos por meio de leis prudentes e
justas, que é o fim particular de todas as comunidades humanas, dos Cristãos
católicos, em quanto este fim particular e mediato se ordena ao último fim. 189

Vieira pretendia estabelecer o elo entre a Igreja e os Estados monárquicos católicos, zonas de
um mesmo espaço: o corpo de Cristo. Mais do que um repartimento de jurisdição, o jesuíta
conflui os objetivos da Igreja e do Estado para um mesmo ponto: “o último fim dos
homens”190. O corpo que antes só tinha a igreja como cabeça dá lugar a um espaço
esquadrinhado pelas fronteiras políticas de cada reinado. Essa divisão hierárquica do espaço
tem certamente suas raízes no desenvolvimento científico da anatomia do século XVII e
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XVIII191, por onde o corpo humano passou a ser analisado de modo fragmentado, o que
certamente explica o surgimento de metáforas com referências mais precisas das partes do
corpo Objeto do microcosmo humano, a corporalidade humana revelou-se o pano de fundo
das cartografias teológico-políticas do século XVI e XVII, tendo a Igreja e o Estado como
seus pilares fundadores.
No entanto, o que certamente afligia o padre era a forma pela qual os governantes
conduziam seus reinados. Na condição de jesuíta, ele sabia que a expansão das fronteiras
missionárias se construía mediante a relação com organismos políticos, como nos deixa claro
todo o percurso histórico da Companhia de Jesus entre os séculos XVI e XVIII. Parte de sua
crítica à política seiscentista se dirige à incompreensão dos reis e príncipes quanto à natureza
do Estado.
Sabe-se que o projeto de um Estado enquanto entidade autônoma já existe no
pensamento político medieval, como argumenta Gilberto Bercovici 192, mas se desenvolve na
Idade Moderna em pelo menos duas correntes de pensamento. Segundo Alcir Pécora, o
Estado para Vieira é orgânico 193, uma entidade emanada por Deus e que tem por dever natural
o cumprimento dos seus desígnios. É imprescindível afirmarmos isso, pois ainda subsiste na
historiografia vieiriana o equívoco de aproximar o jesuíta às teorias políticas de Maquiavel,
quando para este o ideal de Estado tem como um de seus alicerces a segregação entre o
Governo e as forças eclesiásticas194, o que de nenhum modo é recorrente nos escritos de

191

A partir do século XVII, a anatomia atingiu grande visibilidade social, tornando-se objeto de apresentações
teatrais, onde eram exibidas demonstrações públicas de dissecações humanas. Destaca-se nesse contexto, a obra
do médico inglês William Harvey (1578 – 1657), provando a tese da circulação sanguínea humana, só atestada
um século mais tarde. Por mais que exibições tenha se difundido por grande parte da Europa, em Portugal, as
pesquisas de cunho anatômico ainda eram incipientes, desenvolvendo-se partir do século XVIII. Ver em:
ABREU, Jean Luiz Neves. Os estudos anatômicos e cirúrgicos na medicina portuguesa do século XVIII.
Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência. v. 5, p. 149-158, 2007. SOUZA, Tavares. Curso de
história da medicina. Das origens aos fins do século XVI. Fundação Calouste, 1984, p. 441-442. A obra de de
la Flor menciona brevemente como as metáforas corporais estavam associadas a difusão da anatomía na
sociedade ibérica. Para esse aspecto, ver: FLOR, Fernandes R. de la La sedes da Alma. In:________ La
península metafísica: Arte, literatura y pensamiento en la España de la Contra-reforma. Madrid: Biblioteca
Nueva, 1999
192
BERCOVICI, Gilberto. Soberania e constituição: para uma crítica do constitucionalismo. São Paulo:
Quartier Latin, 2005. p. 53.
193
PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento: a unidade teológico-retórico-política dos sermões de Antônio
Vieira. 2. ed. Campinas: Editora da Unicamp; São Paulo: EDUSP, 2008. p. 209.
194
A tese de Ribeiro. Se faz preciso misturar o agro com o doce, sintetiza bem as noções de Razão de Estado na
Idade Moderna. Segundo a autora, a originalidade de Maquiavel “estaria na independência da teologia e da
moral cristã, assim como os clássicos gregos. Nesse sentido, Maquiavel teria lançado a base de questões muito
modernas, como a criação da ciência política e da autonomização do objeto político”. Ver em: RIBEIRO,
Mônica da Silva. Se faz preciso misturar o agro com o doce: administração de Gomes Freire de Andrade, Rio
de Janeiro e centro-sul da América portuguesa (1748-1763). Tese (Doutorado em História). Programa de Pósgraduação em História. Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Niterói,
2010. p. 24.

88

Vieira. Se existe uma “razão de Estado” vieiriana, ela está mais próxima do que pensou o
jesuíta Giovanni Botero (1544-1617), autor do clássico Della ragion di Stato, publicado em
1589, e proponente da ideia de que toda organização política é criada e regida pela “lei
divina”. Opondo-se claramente a Maquiavel, autor proibido em terras lusitanas, a obra de
Botero influenciou profundamente a “Razão de Estado” na sociedade e na cultura ibérica do
século XVII, já que era uma referência indispensável na articulação necessária entre moral
cristã e política195.
Ao tratar da composição do Estado em três esferas (Estado eclesiástico, Estado da
nobreza e Estado do povo) – elementos típicos do Antigo Regime, que para Vieira compõem
uma só união –, o padre português escreve:

Assim como o sal é uma junta de três elementos, fogo, ar e água, assim a
república é a união de três Estados, eclesiástico, nobreza e povo. O elemento
do fogo representa o Estado eclesiástico, elemento mais elevado que todos,
mais chegado ao céu e apartado da terra; elemento a quem todos os outros
sustentam, isento ele de sustentar a ninguém. O elemento do ar representa o
Estado da nobreza, não por ser esfera da vaidade, mas por ser o elemento da
respiração; porque os fidalgos de Portugal foram o instrumento felicíssimo
por que respiramos, devendo este reino eternamente à resolução de sua
nobreza ao alento com que vive, os espíritos com que sustenta. Finalmente, o
elemento da água representa o povo (Aquae sunt Populi, diz um texto do
Apocalipse) e não como dizem os críticos pode ser elemento inquieto e
indômito, que à variedade qualquer vento se muda, mas por servir o mar de
muitos e muito proveitosos usos à terra, conservando os comércios,
enriquecendo as cidades, e sendo o melhor vizinho que a natureza deu às que
a amou mais. Esses são os elementos que se compõe a república. De
maneira, pois, que aqueles três elementos naturais deixam de ser o que eram
pra se converter em uma espécie conservadora das coisas, assim esses três
elementos políticos hão de deixar ser o que são, para se reduzirem unidos a
um estado que mais convenha a conservação do reino. [...] E desta maneira
deixando cada um de ser o que foi, alcançarão todos juntos a ser o que
devem, sendo esta concorde união dos três elementos eficaz conservadora do
quarto.196

Para Botero, “Maquiavel teria edificado a arte de governar o Estado com falta de consciência moral. Assim,
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Tal como em Botero, em Vieira a autonomia do Estado deve estar condicionada à
transcendência divina. Uma monarquia não se legitima por si só; o motivo do Estado existir é
por se constituir como parte do “corpo de Cristo”. A unidade dos três Estados, como na
trindade divina, são partes do mesmo organismo, fundado por valores transcendentes.
Com base nisso, o jesuíta redefine a finalidade do Estado, cuja autonomia está
submetida em última instância ao bem comum universal (não existe por si só). Em outros
termos, ao mesmo tempo em que as monarquias se distinguem entre si por suas diferentes
descendências reais, existe entre elas um elo, uma unidade de pertencimento, que rompe suas
fronteiras territoriais. Semelhantemente a um corpo saudável, os estados monárquicos são
partes de um mesmo espaço, já que perpassa por eles o invisível corpo mysticum, ou seja, só é
possível falar em “soberania” ou “razão de Estado” no pensamento vieiriano se essas
dimensões estiverem condicionadas a uma espacialidade que as antecede e as transcende.
Ocorre que toda a organização política idealizada por Vieira corresponde à síntese entre as
noções de corpo místico e respublica. De outro modo, só é possível pensar a ideia de Estado
atrelando-a à concepção de império, unidade articuladora entre os reinos do “Mundo”,
temática sobre a qual nos debruçaremos no próximo tópico.
2.2 O “Mundo” em pedaços
Consciente das querelas políticas seiscentistas, o jesuíta enxergou sob a Europa uma
multiplicidade política. Assim nos mostra Vieira como a orbe política do “Mundo” é dada
pela coexistência de vários centros:

Todas as cousas deste Mundo têm a sua inclinação natural; só uma há, que
não tem inclinação, e qual é? O centro. Todas as partes do Universo
propendem, carregam e inclinam para o centro; só o centro, que está no meio
de todas, não inclina para parte alguma [...] A terra não tem nem pode ter
mais que um centro, e em ser um só consiste toda a sua firmeza [...] O
Mundo natural tem um só centro, o Mundo político tem muitos centros. O
centro do Mundo natural é o centro da terra, os centros do Mundo político
são todos os centros os que têm o mando, o governo do mesmo Mundo, ou
de suas partes, diz São Jerônimo. Dentro deste orbe político há muitos
círculos, maiores ou menores, e cada um tem o seu centro. Os círculos
maiores são os reinos, e o centro é o príncipe; os círculos menores são as
famílias, e o centro da família é o Pai. Estes são, pois, os centros muitos e
vários sobre os quais estabeleceu este orbe racional do Mundo político.197
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A passagem nos revela como o teor universalista de sua profecia esteve em conformidade
com as condições históricas de um mundo marcado por disputas e entraves. A
lusocentralidade não foi formulada por Vieira enquanto um fenômeno de desestruturação dos
demais governos ou soberanias seiscentistas, mas antes um projeto de harmonização as
demais monarquias.
Ao refletirmos sobre isso, questionamo-nos sobre o modo pelo qual o jesuíta pensou
a expansão do Quinto Império. Até que ponto haveria de se preservar a autonomia de cada
monarquia? Fica claro no Livro Anteprimeiro que a integração dos espaços hereges ou não
cristãos ao Quinto Império não será dada de forma a sucumbir seus reis ou sua rede
administrativa, mas antes pela sujeição de livre e espontânea vontade: “todos os reinos se
unirão em um centro, todas as cabeças obedecerão a uma suprema cabeça, todas as coroas se
rematarão em um só diadema, e esta será a peanha da cruz de Cristo”198.
O que Vieira promete ao império português não é propriamente a anexação territorial
de todo o “Mundo”, mas antes a sujeição de todos os reinos à autoridade divina dada ao
reinado lusitano, ou seja, a expansão imperial portuguesa é estabelecida pelo reconhecimento
da condição de liderança mundial de Portugal por parte dos outros estados. O objetivo do
Quinto Império não é promover o fim das outras soberanias, mas alertar-lhes que elas fazem
parte de um todo que tem em Portugal a sua centralidade maior; por mais paradoxal que
pareça, convivem no mesmo plano a centralidade universal e as microcentralidades
monárquicas. A expansão imperialista materializa-se na forma de reconhecimento e de
obediência política, pois a finalidade do Quinto Império não é bélica nem econômica, mesmo
que Vieira considere esses instrumentos necessários, já que em última instância se trate de
uma difusão em escala universal do cristianismo católico.
A respeito de tal expansão político-espiritual, outro ponto tem de ser levantado, já
que no discurso vieiriano é latente uma flexibilidade da incorporação do “outro” na fé cristã.
O jesuíta propõe uma universalização cristã sem que se altere a totalidade dos costumes de um
povo, como nota José Van den Besselaar199, o que ainda hoje soa como algo moderno.
Certamente a capacidade de readequar a fé cristã a outras culturas já é típico dos inacianos,
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que desde a sua fundação o estiveram fazendo: as estratégias de conversão, a relação com as
monarquias e até a relativização da obediência papal200.
A expansão da fé se mostra absoluta em sua circunscrição territorial, mas não
podemos considerar homogênea e uniforme a sua materialização nas diferentes sociedades e
culturas seiscentistas. O fato é que a razoável flexibilidade missionária jesuítica também se
resvala na diplomacia política de Vieira. Na imagem de corpo, a existência de outras
“cabeças” evidencia a multiplicidade política de seu projeto, como bem atesta o jesuíta:

Temeu César (se foi receio) que um corpo tão enormemente grande não se
pudesse animar com um só espírito, não se pudesse governar com uma só
cabeça, não se pudesse defender com um só braço; ou não quis (se foi
inveja) que viesse depois outro imperador mais venturoso, que trespassasse
as balizas do que ele até então conquistara e fosse ou se chamasse maior que
Augusto. 201

Diferente do império romano, sobrepujado por seu desejo megalomaníaco, a ideia de império
vieiriana leva em conta as condições de seu tempo, pois o jesuíta sabia que, para a difusão do
Quinto Império pelo “Mundo”, seria necessário o apoio de outros reinados. Isso não significa
a destituição de Portugal enquanto centro do “Mundo”; acima de todas as cabeças, Vieira não
deixa de lembrar o papel lusitano.
Como vimos no primeiro capítulo, o fundamento que rege a natureza universalista de
Portugal está assentada no pressuposto de que toda a extensão do “Mundo” é por direito
divino propriedade dos filhos de Tubal:
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Que obrigação tem toda a terra à primogenitura de Portugal, para vir dar
graças a Deus pelo seu nascimento? Se Portugal não conhece esta obrigação,
não se conhece: toda a terra tem a mesma obrigação de Portugal, porque
Portugal é toda a terra. Portugal quanto ao reino é parte de uma parte da terra
na Europa: mas Portugal quanto à monarchia é um todo composto de todas
as quatro partes da terra, na Europa, na Asia, na America. Fazer esta
demonstração com os compassos geométricos em um mappa, ou esfera do
mundo, é muito fácil; mas eu hei-a de fazer nas Escripturas Sagradas, porque
parece dificultoso; e para que saibamos os Portugueses quantas obrigações
devemos a Deus, e quão antigas.202

Nesse sentindo, tanto Portugal quanto o restante dos reinos teriam por obrigação divina
reafirmar a liderança lusitana. É sem dúvida esse o fundamento das relações políticas
estabelecidas entre os Estados monárquicos; inexiste em Vieira uma soberania que não esteja
condicionada a esse desígnio. Todos os organismos políticos são concessões divinas, o que
nos impede definitivamente de aplicar uma teoria de Estado maquiavélica ou cartesiana. É
nessa perspectiva que Igreja e Estado devem ser compreendidos como sustentáculos da
difusão imperial; em termos figurativos, trata-se de reconhecê-los como órgãos vitais do
“corpo de Cristo”, mas que para Vieira até então esteve em pedaços. É função do Quinto
Império recompor o “Mundo”, curar seus males e dar unidade ao gênero humano:
Se se há-de restituir o Mundo à sua primitiva inteireza e natural formosura,
não se poderá consertar um corpo tão grande, sem dor nem sentimento dos
membros, que estão fora de seu lugar. Alguns gemidos se hão-de ouvir entre
vossos aplausos, mas também estes fazem harmonia. Se são dos inimigos,
para os inimigos será a dor, para os êmulos a inveja, para os amigos e
companheiros o gosto e para vós então a glória, e, entretanto, as
esperanças.203

No trecho do Livro Anteprimeiro, Antônio Vieira faz uma analogia ao contexto
político seiscentista com a imagem de um corpo fragmentado. A passagem é expressiva e
manifesta a posição política de Portugal em meio às tensões entre as monarquias europeias. O
temor castelhano, o conflito com a Holanda e a constante ameaça moura às fronteiras ibéricas
faziam parte dos problemas vivenciados por Vieira enquanto esteve à frente das questões
diplomáticas e econômicas que a coroa lusitana teve de enfrentar após o fim da União Ibérica.
Segundo Leonel Ribeiro dos Santos, Vieira já expressa os primeiros resultados do
que hoje concebemos por “mundialização”, um fenômeno histórico que paulatinamente
202
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estabelecia as interdependências entre os espaços, mas de forma paralela tornou o mundo uma
zona aberta e simultaneamente dispersa, que já havia perdido a referência de um centro
geográfico, político e espiritual204. Os efeitos da “mundialização” indubitavelmente já
deflagravam a incessante busca por uma ordenação política que pusesse em vigor a
articulação entre todas as esferas de poder temporal e religioso, “uma visão sub spécie orbis e
daí o seu esforço por encontrar um novo centro de referência de alcance mundial” 205. Daí
surge a esperança de um futuro levado a cabo por um império, uma tentativa de reordenar os
problemas que irrompe na primeira modernidade e com ela os projetos de caráter milenaristamessiânico comuns entre os séculos XVI e XVII.
Notemos que a ideia de atribuir um caráter místico-milenar a um reino ou império
havia se enraizado no cristianismo desde o século IV206. O que nos chama a atenção é o fato
de, entre as décadas de 1640 e 1650, na Inglaterra, Christopher Feake ter conduzido uma
interpretação do livro de Daniel semelhante à que Vieira fez com Portugal. Nesse caso,
pensou em uma quinta monarquia, Fifty Monarquy, governada pelo exército de Cristo, que
poria fim à monarquia Stuart e consolidaria um reino para liderar um ataque aos profanos
católicos, expandindo o protestantismo por toda a terra. Resguardadas as peculiaridades,
vejamos as semelhanças entre a proposta de Feake e o caso português profetizado por Antônio
Vieira. Destacamos aqui que os milenaristas ingleses obtiveram um maior êxito, conseguindo
reunir cerca de 40.000 seguidores207.
A importância de discutirmos os fundamentos conceituais de império deve-se a sua
proximidade com a concepção de corpo. Segundo Beatriz Catão Cruz Souza, a noção de
corpo de Cristo tem peculiar apelo na cultura portuguesa, através da festa de Corpus
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Christi208, que desempenhava importante função na formação da identidade portuguesa no
império ultramar. É importante levantarmos o fato de que a festividade já tinha sido
incorporada oficialmente por D. João I (1385- 1433) e intensificado por D.Manuel (14691521) nas possessões portuguesas além mar, valendo-se do Senado Câmara como órgão de
difusão e controle. De certo, a autora afirma que a festividade era uma marca presente na
América, Ásia e África portuguesa, introduzindo a partir de elementos simbólicos da liturgia
eucarística a noção de pertencimento ao império lusitano. Sendo assim, para compreendermos
em complexidade como se formulou a noção de império vieiriano, teremos de considerar seus
aspectos proféticos-milenaristas e, acima de tudo, de que forma eles se readequaram ao
contexto dos impérios ultramarinos seiscentistas.
Não é de hoje que se desenrola um debate acerca do que se convencionou denominar
império. As implicações conceituais do termo para os séculos XVI e XVII se devem em
grande medida à impossibilidade de enquadrar Portugal em duas acepções clássicas: uma que
vigorou a partir da noção medieval de Sacro Império e outra que se forma a partir do contexto
de imperialismo oitocentista. Contudo, a questão não nos parece tão simples assim; como bem
salienta Luís Filipe Silvério Lima, existem entre os séculos XVI e XVIII pelo menos oito
acepções do termo:

[...] identificou pelo menos oito sentidos mais recorrentes para as palavras
Império e Imperador, que eram usados, muitas vezes, de modo indistinto:
protetor do Papa e da Igreja; Senhor do Mundo (às vezes tendo como
variação a expressão Monarquia Universal); Sacro Império; unidade
construída a partir da conquista de outros territórios e povos, ou ainda, uma
monarquia composta por vários reinos; sinônimo de soberania e poder;
Império Universal Cristão, como congregação de todos os fiéis ou como
ideal da Igreja; Império dos Últimos Dias, numa leitura apocalíptica,
fundada sobretudo em Daniel; e mesmo, às vezes, no sentido sinônimo de
tirania e corrupção, pela concentração excessiva de poder seja em defesa de
uma república civil seja na defesa dos poderes do Papa.209

Em Vieira, o conceito de império aparece de duas formas. Na primeira, referencia os
impérios mundanos, aqueles que tinham por obstinação a conquista material; na outra
A festa foi instituída pelo papa Urbano IV por meio da bula Transiturus, 1284. Segundo Beatriz Santos, “
considerando que o contexto que nos interessa é a Época Moderna, vale mencionar que referida bula prescrevia
apenas missa e oficio, mas, no século XIV, a procissão teria se tornado a forma por excelência de sua celebração
da festa de eucaristia. A força do símbolo eucarístico era tal no contexto medieval, que cedo teria se tornado
moeda de troca permutável de poder. E, em fins deste século, as autoridades leigas estão crescentemente
envolvidas com a procissão. SANTOS, Beatriz Catão Cruz . A festa do Corpo de Deus no Império português.
Locus, Juiz de Fora, v. 10, n.2, 2004, p. 23.
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acepção, o significado atribuído está próximo ao que se costumava designar Império dos
Últimos Dias, uma distinção que, em vez de configurar um mero antagonismo, serviu para
diferenciar o Quinto Império dos seus antecessores: distingui-lo por sua natureza espiritual e
temporal.
No primeiro livro da História do Futuro, o profeta seiscentista se vale das profecias
de Daniel, mais precisamente, da interpretação que o profeta fez do sonho de Nabucodonosor,
cuja visão mostrava uma estátua humana feita em cinco materiais (os pés e as pernas, de barro
e ferro; o ventre e as coxas, de cobre; o peito e os braços, de metal; a cabeça, de ouro). Ela foi
certamente uma das referências comuns aos profetas da Idade Moderna; nela “diz o texto que
levantará Deus esta nova Monarquia in diebus regnorum illorum, nos dias daqueles
impérios”210. Segundo Daniel, o sonho de Nabucodonosor simbolizava a sucessão dos reinos,
da cabeça aos pés, até que chegasse o reino de ferro e barro. Após esse último reino, Deus
destruiria toda a estátua e deveria construir um reino indestrutível, para todo o sempre.
Vieira se apropria da lógica proposta por Daniel, afirmando que os reinos, a que o
jesuíta denominou impérios, viriam a suceder da cabeça aos pés: o primeiro império seria o
caldeu, sucedido pelo persa, pelo grego e pelo romano, respectivamente211. É importante
notarmos que, como consta em Vieira, a associação do quarto império a Roma pode ser
explicado pela própria anatomia das pernas e dos dez dedos dos pés. Segundo o padre, as duas
pernas significam a cisão do Império entre o Oriente e o Ocidente; os dez dedos, por sua vez,
representam uma segunda fragmentação do império romano e nele “acharemos pontualmente
que são dez reinos: Portugal, Castela, França, Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Moscóvia,
Polônia e Estado ou Império Turco, e o mesmo Império Romano, que compreende Alemanha
e Itália”212. Aqui a metáfora do corpo, conforme se revelou nos sonhos de Nabudonosor, foi
210
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apropriada por Vieira, com a finalidade de demarcar temporalmente a sucessão dos impérios
do “Mundo”, fazendo da anatomia humana o seu modelo de explicação.
Vieira acreditava que o século XVII ainda vivia sob a égide do quarto império e, tal
qual a matéria de que são feitas as pernas da estátua (o barro), estava prestes a desaparecer:

Este é o barro dos pés da estátua, esta é a fraqueza das extremidades do
Império Romano, esta é a queixa que Daniel explica e pondera na mesma
fraqueza, mostrando que a principal causa de toda ela é a desunião daquelas
partes que por serem mais conjuntas em sangue e parentesco, tinham
obrigação de ser mais unidas. 213

Como podemos perceber, do ouro até o barro o fim da estátua (e consequentemente do
mundo) é a extinção. Ao falar em Quinto Império, Vieira antes o pensa como ruptura com os
impérios anteriores; não se trata de uma herança, já que em todos os impérios o que
predominou foi a cobiça e o desejo pelo domínio temporal, motivo de suas decadências.
Diferente dos impérios anteriores, que viveram sob a efemeridade do tempo humano,
o Quinto Império materializa o poder divino para todo o sempre. Seus antecessores
acreditavam poder dominar e expandir-se pelo mundo, mas não o puderam fazer, pois não se
conhecia o mundo ainda completamente; o mais novo império assim o fará, porque agora se
tem o conhecimento de todos os continentes: Europa, Ásia, África, América e Austral214:
E posto que os Romanos absolutamente não conquistaram o Mundo como é
em si, porque nunca chegaram à América, que mais é uma metade que parte
do Mundo, contudo diz o Anjo que correram e passearam todo o Mundo no
mesmo sentido em que Augusto, no seu edicto do tempo do nascimento de
Cristo, mandou que todo o Mundo se alistasse, ut describeretur universus
orbis. Mas Sanchez, para explicar a palavra per omnem terram em toda a sua
largueza, quer que não só nas terras do Mundo Antigo, senão nas da
América, Mundo Novo, e nas da Índia Oriental, nunca conquistada nem
ainda conhecida pelos Romanos. 215

O Quinto Império cumprirá, portanto, a ambição de expandir e consagrar-se por todo o mundo
e atingirá seu ápice quando o mundo e o império forem um só, um espaço sem fronteiras.
Nesse sentido, a concepção de império vieiriano deve ser entendida primeiramente por sua
fundamentação teleológica, já que sua existência está subordinada a fins milenaristas.
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O projeto do Quinto Império alimentou-se de uma forte tradição profética lusitana,
que propunha a eleição divina do povo português enquanto liderança mundial. A ideia de
Portugal como centro universal já fazia parte da cultura ibérica quinhentista; D. João de
Castro escreve em 1597 a obra intitulada De quinta et ultima monarchia futura, texto em que
defende, a partir de uma engenhosa articulação entre textos ortodoxos e heterodoxos
(assemelhando-se nesse aspecto a Vieira), o surgimento de uma monarquia universal liderada
por Portugal. A época em que a profecia de João de Castro foi escrita se aproxima da de Vieira
em um aspecto: Portugal estava em crise. Tomamos, então, as palavras de Luís Filipe Silvério
Lima ao alegar ser comum na cultura ibérica que os discursos sobre o império se
intensificassem em um contexto de fragilidade econômica e/ou política 216.
Costuma-se afirmar que a união ibérica desencadeou uma série de problemas
políticos e econômicos em Portugal pós 1640. Mais do que uma exploração desordenada, o
que é amenizado por Roseli Santalella Stella, a intervenção espanhola comprometia a
autonomia portuguesa prometida no juramento de Tomar em 1581 217, quando Felipe II tomara
oficialmente a gestão das duas coras. É relevante nesse caso o fato de a intervenção espanhola
na administração portuguesa ter gerado um profundo mal-estar; grande parte da corte sentiuse acuada e submetida à interferência castelhana.
O sentimento de revanchismo tão presente na cultura lusitana tem suas raízes nessas
seis décadas, quando de fato se começa a questionar a identidade portuguesa 218. Daí surgem
Parafraseamos Luís Silvério Lima: “O interessante – quiçá irônico – é que essa afirmação do império como
soberania se fez quando o que chamamos de ‘Império Colonial’ estava encolhendo em extensão, com a perda do
Oriente e a concorrências pelo comércio dos holandeses e ingleses, e mesmo com a separação dos domínios
ultramarinos das coroas ibéricas, que deixava manca a tópica do ‘reino onde o sol nunca se põe’. Talvez menos
que irônico poderíamos pensar que foi um momento também de, seguindo Eduardo Lourenço, necessidade de
reflexão sobre o que seria Portugal como reino. E, nesse sentido, a chave polissêmica do Império serviu para
responder várias inquietações surgidas ao longo das conjunturas do século XVII. A construção de uma leitura
portuguesa de Império teve grande eficiência menos do que por sua originalidade e mais pela adequação às
esperanças e a uma ideia de destino comum” . LIMA, Luís Filipe Silvério. Os nomes do Império em Portugal do
século XVII. Seminário Facetas do Império na história. Sessão II: Conceitos de Império no espaço europeu,
Paraná: 2006. p. 10. Algo semelhante já foi dito por Norman Cohn e Jean Delemeau; os autores nos chamam a
atenção para o fato de que as profecias milenaristas têm em comum o fato de se intensificarem em momento de
crise, em resposta a ameaças que põem em cheque a segurança ontológica de um dado grupo social. Ver em:
COHN, Norman. Na senda do milênio: milenaristas revolucionários e anarquistas místicos da Idade Média.
Lisboa: Editorial Presencial, 1980. DELUMEAU, Jean. Mil anos de felicidade: uma história do paraíso. São
Paulo: Companhia das Letras, 1997.
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os discursos que glorificavam o império português, que, de modo intrigante, respondia mais
aos desejos de fortalecimento de um grupo social do que a um reflexo perfeito das condições
políticas lusitanas entre os séculos XVI e XVII. Isso nos impele a refletir até que ponto a ideia
de Quinto Império esteve em compasso com os aspectos do império ultramarino português.
Poderíamos considerar esse questionamento parte de uma relação antagônica, dicotomizada
entre o desejado e o realizado? Em outros termos, até que ponto a estrutura política e
administrativa do império português pós-restauração serviu de referência para o Quinto
Império vieiriano? Poderíamos considerá-lo um projeto análogo às condições políticas
portuguesas de seu tempo? Ou Vieira, consciente historicamente das limitações lusitanas, cria
um plano de império em conformidade com suas possibilidades?
A questão nos pede que reflitamos acerca das condições políticas lusitanas em
período de restauração, principalmente das suas colônias, já que por meio delas poderemos
compreender de que modo Vieira pensou a relação do centro com sua periferia, os pés do tão
imenso corpo, parte fundamental para a caminhada rumo ao futuro. O debate sobre o que se
convencionou chamar de império colonial conta com inúmeras opiniões e divergências, e um
dos pontos a ser considerado é a efetividade da centralidade política portuguesa e os aparatos
administrativos de que ela dispôs para organizar o seu corpo político, um aspecto essencial
para a discussão da ideia de império em Portugal entre os séculos XVI e XVIII.
O historiador Charles Boxer foi o primeiro intelectual a reexaminar a noção de
império português, já relativizando a ideia comum de domínio, o que o fez se distanciar das
concepções imperialistas vigentes desde o período salazarista. Assim, ao definir Portugal
como Império marítimo o autor nos mostra de que maneira um pequeno reinado na Europa
conseguiu estabelecer uma extensa rede de contatos ultramarinos, utilizando-se das
navegações como meio de suprir as deficiências econômicas internas. Por outros termos,
desde a tomada de Ceuta em 1415, a dinâmica econômica e social portuguesa incorporou um
novo tipo de estratégia, uma forma de lidar com as condições adversas que a monarquia
portuguesa experimentou durante o século XV219. A esse respeito, o historiador britânico nos
alerta para o duplo sentido da expansão ultramarina portuguesa, fundando-se em prerrogativas
econômicas e religiosas, nem sempre simétricas entre si.
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Espalhados por entre os quatro continentes, os portugueses estiveram presentes na
parte ocidental da Ásia, no litoral ocidental africano, na costa leste do Pacífico e no litoral
brasileiro. Portugal tinha cerca de um milhão de habitantes e a grande extensão do seu
império criou demandas exorbitantes, incompatíveis com a sua população, o que os obrigou a
apropriar-se das potencialidades locais, como, por exemplo, o recrutamento de marinheiros
asiáticos nas viagens pela Ásia, que tinha sob a tutela de Afonso de Albuquerque o comando
geral.
Ao analisar as condições do império português entre os anos de 1442 e 1825, o
historiador inglês já evidencia as fragilidades do império e sua complexa rede administrativa.
Seguindo os passos de Boxer, John Russel-Wood questiona até que ponto as relações entre
centro e periferia foram estabelecidas de forma assistêmica e negociada 220. Em outras
palavras, o que Russel-Wood observou no império foi muito mais uma política de intercâmbio
do que de domínio, no sentido hegemônico do termo.
Os dois autores se tornaram referência para a perspectiva historiográfica que se faz
vigente no campo de estudos colonial brasileiro. O Antigo Regime nos Trópicos, coletânea
que reúne parte dos mais expressivos historiadores brasileiros, é de fato revelador no que
concerne a uma nova tendência historiográfica. A obra reúne textos de historiadores do
calibre de António Manuel Hespanha, autor do clássico As Vésperas do Leviatã, que critica a
relação unilateral entre metrópole e colônia, em uma apreensão que esvai de Portugal a
condição de centralidade.
Partindo da ótica colonial portuguesa, “a imagem do império era idelogicamente
compensatória. Ela dava crédito à vocação da metrópole, permitindo que ela repersonificasse
velhos impérios idealizados, como o império romano”221. Distante da imagem idealizada pelo
discurso colonizador, o que de fato prevaleceu foi uma coroa portuguesa em meio a outras
organizações de poder local. Afinal, tratava-se de uma monarquia corporativa 222, que tomava
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a imagem de Império somente para fazer jus ao gênio colonizador da metrópole, mas que
nunca possuiu modelo ou estratégia geral para a sua expansão 223.
Segundo Hespanha, o estatuto colonial múltiplo, a falta geral de um corpo de direito
e a ausência de uma hierarquia de oficiais são algumas das características que demarcavam a
fragilidade imperial portuguesa. Como meio de dirimir tais problemas, foi então necessário o
estabelecimento de uma autonomia em escala local: as relações de poder nem sempre estavam
centralizadas na figura do rei; em alguns casos, o vice-rei ou os governadores possuíam
poderes extraordinários. Essa organização resultou da incapacidade administrativa de Portugal
de lidar com largas dimensões territoriais.
O que Hespanha emprega em termos político-administativos outros investem com
relação aos aspectos espirituais, econômicos e sociais do Império. Dessa forma, para os
historiadores da coletânea é consenso que a autonomia local e as fortes relações de
negociação minimizaram a condição de centralidade portuguesa no Império. A obra parece
esvair a efetividade imperial portuguesa no ultramar, o que de modo parecido já havia sido
feito por Caio Prado Junior224.
Em resposta a tal perspectiva, a renomada historiadora Laura de Mello e Souza
criticou abertamente a obra ao desmontar alguns dos equívocos conceituais, a começar pelo
nome da coletânea, O Antigo Regime nos Trópicos225. Para a historiadora da USP, o ponto
mais problemático dessa nova corrente historiográfica estaria em minimizar excessivamente a
efetividade da centralidade lusitana. Com base nesse posicionamento, ela propõe uma leitura
em que se reavalie a centralidade portuguesa nas questões políticas e econômicas no ultramar,
por considerar Portugal uma unidade política multiforme, já que as estratégias de poder estão
alternando entre a imposição e a maleabilidade.

enviesamentos. In: BICALHO, Maria Fernanda B.; FRAGOSO, João; GOUVEA, Maria Fátima (orgs.). O
Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2001. p. 166.
223
Ibidem, p. 169.
224
A clássica referência da historiografia brasileira, Formação do Brasil Contemporâneo, escrita em 1942 por
Caio Prado Junior em uma apurada e rigorosa análise empírica, já mostrava as limitações políticas portuguesas
na administração colonial, o que permitiu uma grande autonomia colonial. PRADO JUNIOR, Caio. Formação
do Brasil Contemporâneo: colônia. 12. ed. São Paulo: Brasiliense, 1972.
225
O termo “Antigo Regime”, cunhado por Mirabeau em 1780, faz menção à ruptura com um novo período
inaugurado pela Revolução Francesa. De acordo com o autor, o que antecedeu a 1789 foi um fenômeno existente
em toda a Europa, que se valia do Feudalismo como sistema de organização política, social e econômica. Para
Laura de Mello e Souza, é, portanto, inadequado aplicar o termo às colônias, já que elas foram essencialmente
escravistas, elemento que também serviu para estruturar as dinâmicas sociais. Ver em: SOUZA, Laura de Mello.
O sol e a sombra: política e administração na América portuguesa do século XVIII. 1. ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2006. p. 58-78.
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O título leva o nome de uma passagem do sermão de Vieira em que o jesuíta constrói
a metáfora do sol e da sombra para ilustrar os efeitos que Portugal promove em sua colônia 226.
A autora rebate Hespanha e afirma que as noções de Estado e de corpo político têm de ser
levadas em conta a partir de uma racionalidade histórica, o que se faz mediante características
de um dado tempo. Não se trata de considerar o Estado português de forma hegemônica e
absoluta, mas de concebê-lo como uma unidade política caracterizada pela flexibilidade de
estratégias políticas, que ora contemporizavam as demandas locais ora reafirmavam o papel
decisório do centro. Assim o faz a historiadora, trazendo as contribuições anteriores para o
diálogo e procurando articulá-las em uma só análise, o que para ela é a única forma de
explicar as alternâncias das estratégias políticas lusitanas 227.
Por fim, Souza admite a relevância dos estudos de Hespanha e declara que os
critérios defendidos pelo historiador português para deflagrar a fragilidade política lusitana só
são válidos para o século XVII, período em que concentramos nosso estudo.
Desse modo, no nosso trabalho, reconhecemos o valor das análises de Hespanha para
o contexto em que o nosso objeto de estudo se enquadra, mas ao mesmo tempo entendemos
que a noção de centralidade precisa ser conceitualizada segundo a racionalidade de um tempo
histórico, como faz Laura de Mello e Souza. Para tanto, a perspectiva com base na qual
Edward Shils trata a dinâmica entre centro e periferia estará presente em nossa análise, já que,
a partir desse viés, poderemos refletir sobre as readequações e negociações entre as duas
zonas espaciais 228.
De todo modo, a importância das possessões coloniais foi um dos fundamentos do
projeto de Vieira, nela estava assentada a condição escravista que caracterizou as suas
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A epígrafe do livro traz uma citação de Antônio Vieira. A parir dela, a autora faz uso da metáfora para ilustrar
a relação entre a colônia e a metrópole, uma relação de efeito, de perspectiva de poder, que na obra serviu para
elucidar a presença de Portugal em suas colônias: “A sombra, quando está no zênite, é muito pequenina, e toda
se vos mete debaixo dos pés; mas quando o sol está no oriente ou no ocaso, essa mesma sombra se estende tão
imensamente, que mal cabe dentro dos horizontes. Assim nem mais nem menos os que pretendem e alcançam os
governos ultramarinos. Lá onde o sol está no zênite, não só se metem estas sombras debaixo dos pés dos
príncipes, senão também dos seus ministros. Mas quando chegam àquelas Índias, onde nasce o sol, ou estas,
onde se põe, crescem tanto as mesmas sombras, que excedem muito as medidas dos mesmos reis do que são
imagens” (VIEIRA apud SOUZA, Laura de Mello. O sol e a sombra: política e administração na América
portuguesa do século XVIII. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 7). Ao lermos a citação, podemos
então perceber como ela se adéqua à proposta da historiadora, que, indo de encontro a uma expressiva corrente
historiográfica brasileira, almeja realçar o alcance português em suas possessões ultramarinas.
227
“O balanço aqui empreendido procurou mostrar como se alternavam, no tempo, visões mais afeitas ora ao
papel do centro (como Faoro), ora à sua relativização, invocando a incoerência, a desordem (como Prado Jr.) ou,
mais recentemente, a sua dissolução em poderes concorrentes, a eficácia da agência local, da capacidade de tecer
redes clientelares (como em O Antigo Regime dos Trópicos).” (Ibidem, p. 75).
228
SHILS, Edward. Centro e periferia. Tradução de José Hartuig de Freitas. Lisboa: Difel, 1992.
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colônias, como bem alerta Fernanda Bicalho 229. Nos sermões do Rosário, por mais que Vieira
defendesse a não distinção de cor entre brancos e negros, sabia e concordava que “os escravos
(sobretudo, o africano) nas Américas eram os pés do corpo do reino e deveriam suportar os
seus sofrimentos de modo obsequioso para cumprir o que a cabeça (o rei) indicava e que seria
o futuro glorioso do Império”230.
Embora o jesuíta deslegitimasse a escravidão negra com base simplesmente na cor da
pele, o que fez Ivan Lins vê-lo enquanto abolicionista231, Vieira soube melhor que qualquer
outro da importância do trabalho negro para Portugal. Não é sem motivo o seu empenho na
reconquista de Angola e São Tomé, entre os anos de 1648 e 1649, afinal, “todo o debate agora
é sobre Angola, e é matéria em que não hão-de ceder, porque sem negros não há Pernambuco
e sem Angola não há negros”232.
Um sofrimento necessário – é assim que Antônio Vieira retrata a condição da
escravidão negra, associando-a ao sofrimento de Cristo na cruz: “não se pudéra, nem melhor
nem mais saltamente, descrever que coisa é ser escravo em um engenho do Brasil. Não há
trabalho, nem genero de vida no mundo mais parecido à Cruz e Paixão de Christo, que o
vosso em um d’estes engenhos” 233.
Apesar de nos parecer incoerente, o jesuíta tinha consciência de que o fortalecimento
de Portugal dependia substancialmente das colônias que, em sua estrutura econômica, tinham
no escravismo seu sustentáculo. Por mais desumana que fosse a escravidão para Vieira,
dependiam dela as possessões da Companhia de Jesus 234 e o desenvolvimento econômico de
Portugal, que, conforme explicitamos, são os instrumentos necessários para a universalização
da fé cristã. O jesuíta adverte, contudo, que os elementos distintivos de negros em relação a
brancos (a cor, o nome e a fortuna), motivações que não se amparam na natureza ou na razão,
229

BICALHO, Maria Fernanda. Elites coloniais: a nobreza da terra e o governo das conquistas. História e
historiografia. In: MONTEIRO, Nuno Gonçalo; CARDIM, Pedro; CUNHA, Mafalda Soares da (orgs.). Optima
pars: elites ibero-americanas do Antigo Regime. 1. ed. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005. p. 73-98.
230
LIMA, Luís Filipe Silvério. Os nomes do Império em Portugal do século XVII. Seminário Facetas do
Império na história. Sessão II: Conceitos de Império no espaço europeu, Paraná: 2006.
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LINS, Ivan. Aspectos do Padre Antônio Vieira. 2. ed. rev. e ampl. Livraria São José: Rio de Janeiro, 1962.
p. 222.
232
(Carta ao Marquês de Niza, 12 de agosto de 1648). VIEIRA, Antônio. Cartas. v. 1. (Coordenação e notas de
J. Lúcio de Azevedo; Prefácio de Alcir Pécora). São Paulo: Globo, 2008. p. 191.
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VIEIRA, Antônio. Sermão Décimo quarto. In: _____. Sermões. Lisboa: Lello e Irmão, 1952. v. XI, p. 309.
234
Eis algumas funções da catequização negra, como bem atesta Serafim Leite: “a assistência dos Padres aos
negros tinha, sob o aspecto de pacificação, importância capital: tornava-se útil para os negros, porque os instruía,
ajudava e consolava; útil aos moradores, porque, andando os negros tranquilos, a vida no Brasil seguia em paz;
útil para o Estado (ou como então se dizia, para a fazenda real), porque na paz prosperava a agricultura e a
indústria açucareira, criava-se fonte de riqueza e, com ela, fontes de rendimentos públicos. Não menor era o
impacto moral”. LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Porto: Tipografia Porto Médico,
1938. Tomo II, p. 358.
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haverão de inexistir: “Virá tempo, e não tardará muito, em que esta roda dê volta, e então se
verá, qual é melhor fortuna, se a vil e desprezada dos escravos ou a nobre e honrada dos
senhores”235.
A ambígua relação de Vieira com a escravidão corresponde aos dois matizes
fundamentais de seu pensamento: o fortalecimento político-econômico de Portugal e a
universalização da fé cristã. Na condição de teólogo, o padre recriminou o preconceito étnico
e os abusos cometidos contra os negros, mas não podia desconsiderar por ora o seu trabalho,
pois as colônias portuguesas dependiam disso para seu desenvolvimento econômico. A
estratégia adotada por Vieira no intuito de justificar a suposta incoerência de seu pensamento
foi associar o trabalho dos negros ao sofrimento de Jesus, transformando-os em mártires
coloniais.
De acordo com Alfredo Bosi, as demandas coloniais deflagraram a incompatibilidade
entre o escravismo e a fé universalizada 236. Preferimos, no entanto, pensar que elas foram
incorporadas como estratégias temporárias, afinal “a bondade está nos fins e não nos meios”.
Em outros termos, também há de se “ir a Jerusalém caminhando para Emaús” 237.
A suspeita que nos invade é a de que o jesuíta conhecia melhor que qualquer um a
fragilidade imperial portuguesa em contexto de pós-união ibérica. Ocorre que o reinado de
Dom João IV, desde o seu surgimento, já enfrentava animosidades internas e teve de lidar
com a difícil missão de administrar as suas colônias no ultramar. A importância que as
colônias ocupam no projeto vieiriano é de natureza vital, já que era consensual para as
monarquias europeias a relação com as periferias do “Mundo”. Politicamente consciente dos
meandros políticos modernos, estavam à frente de Vieira duas preocupações: desvencilhar-se
das guerras contra a Espanha e fortalecer as redes comerciais do império português.
Prossegue, Vieira, em sua argumentação: “Muitas vezes tende ouvido a historia d’aquelle rico sem nome, e do
pobre chamado Lázaro. O rico vivia em palácios dourados, e Lázaro ao Sol e à chuva jazia na rua: o rico vestia
púrpuras e hollandas, e Lázaro se estava coberto era de chagas: o rico banqueteava-se esplendidamente todos os
dias, e Lázaro para matar sua fome, não alcançava as migalhas que caiam da sua mesa. Pode haver maior
diferença de fortunas? Todos os que passavam e viam as delicias do rico, invejavam a sua felicidade; e todos os
que não tinham asco em pôr os olhos em Lázaro, tinham compaixão de sua miséria. Senão quando chegou ali de
repente a, deu um ponta pé na rede da fortuna, e foi tal a volta em um momento, que Lázaro se achou no seio de
Abraão, e o rico ardendo no inferno” 235 (VIEIRA, Antônio. Sermão vigésimo do Rosário. In: Sermões. Lisboa:
Lello e Irmão, 1951. v. XII, p. 113).
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“A moral da cruz-para-os-outros é uma arma reacionária que, através dos séculos, tem legitimado a
espoliação do trabalho humano em benefício de uma ordem cruenta. Cedendo à retórica da imolação
compensatória, Vieira não consegue extrair do seu discurso universalista aquelas consequências que, no nível da
práxis, se contraporiam, de fato, aos interesses dos senhores de engenho. A condição colonial erguia, mais uma
vez, uma barreira contra a universalização do humano.” BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo:
Companhia das Letras, 1992. p. 148).
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unidade teológico-retórico-política dos sermões de Antônio Vieira. 2. ed. Campinas: Editora da Unicamp; São
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2.21 Nas tramas da diplomacia lusitana: Vieira e as tentativas de restituir o “corpo de
Cristo”
Costuma-se afirmar que as profecias de Vieira são essencialmente utópicas, por
existirem em um não lugar ou no plano do irrealizável. Esse é certamente um equívoco
comum e que tem no renomado estudioso vieiriano Alfredo Bosi238 – o que não nos faz
desmerecer o restante de suas análises – um dos seus principais defensores. Defendemos neste
trabalho, conforme Silvano Peloso, que “considerou-se Vieira como um utopista e um
sonhador, com uma extraordinária capacidade retórica a serviço de projetos fora da realidade,
quando, ao contrário, ele foi um formidável intérprete do seu tempo com instituições que o
transcendem”239.
Seguindo o mesmo tom crítico, João Vicente Gonzarolli de Oliveira afirma: “ao
contrário do que se verifica nas concepções insulares de Morus e de Campanella, Vieira prega
a vigência de um reino a se concretizar em um tempo eminente” 240. Em outras palavras,
diferentemente das concepções de utopia vigentes no século XVII, que têm como referência
Thomas Morus e Tomaso Campanella, Vieira percebia alguns fortes traços de concretização
das profecias já em seu tempo. Dessa forma, ao associarmos as noções de utopia às profecias
do jesuíta estaríamos promovendo um equívoco conceitual, sustentado em um julgamento
pessoal: o de distinguir o possível do impossível.
Sendo assim, no último tópico do nosso terceiro capítulo, faremos uma síntese das
missões diplomáticas na década de 1640, a fim de entender as estratégias que moviam o
esforço de Vieira para recompor politicamente Portugal e criar condições para o tão sonhado
status de centro, “cabeça” do Quinto Império. Para tanto, utilizaremos uma análise das
correspondências diplomáticas e das informações fornecidas em três clássicos de caráter
biográficos, que tratam o tema com notável riqueza de informações 241. Com elas pretendemos
238

BOSI, Alfredo. Vieira ou a cruz da desigualdade In: _____. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia
das Letras, 1992.
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PELOSO, Silvano. Antônio Vieira e o Império Universal: a Clavis Prophetarum e os documentos
inquisitoriais. Rio de Janeiro: De Letras, 2007. p. 25.
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OLIVEIRA, João Vicente de Gonzarolli. Vieira e a imago mundi moderna. Terceiro centenário da morte do
padre Antônio Vieira. v. 1. Braga: 1999. p. 270.
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Como fonte de análise, utilizamos as cartas de Vieira, retiradas do livro organizado por João Lúcio de
Azevedo e reeditado com o prefácio de Alcir Pécora (VIEIRA, Antônio. Cartas. [coordenação e notas J. Lúcio
de Azevedo; Prefácio de Alcir Pécora]. São Paulo: Globo, 2008. v. 1.). Cruzamos as informações da
documentação com as análises de importantes biógrafos sobre os jesuítas, a exemplo de Hernâni Cidade, João
Lúcio de Azevedo e Ronaldo Vainfas. Não temos por propósito exaurir nossa análise em detalhes factuais, já que
o objetivo do tópico é somente relacionar a ideia de corpo às intervenções diplomáticas e políticas do padre
Vieira. Para os que porventura tenham esse intuito, aconselhamos a leitura de uma das três referências citadas a
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mostrar até que ponto o projeto encabeçado por Antônio Vieira esteve em arranjo com as
condições de seu tempo, materializando-se a partir das demandas políticas, sociais e
econômicas de uma monarquia se recompondo.
Certamente, o problema que mais assolou as tentativas de restaurar politicamente
Portugal foram as guerras pós-restauração contra a Espanha, reino vizinho, que
constantemente ameaçava as fronteiras lusitanas242. A vitória portuguesa na Batalha de
Montijo 243, ao mesmo tempo em que enchia de júbilo a coroa e a corte portuguesa, serviu de
alerta para os futuros embates.
O ingresso de Vieira no campo da diplomática foi sem dúvida impulsionado pela
necessidade de se preservar a soberania lusitana. As primeiras investidas do jesuíta nos
assuntos diplomáticos da coroa ocorreram em 1646, quando D. João IV o mandou, junto a
Francisco Coutinho e D. Vasco Luís da Gama (O marquês de Nise), monitorar o andamento
das negociações de Portugal em Haia e na França, ocupando respectivamente cada diplomata
citado de coordenar uma missão diferente. Não é por não ser considerado um diplomata
oficial que a atuação de Vieira deve ser minimizada, pois “nada se decidiu, nada se propôs
sem o seu aval”244.
É importante recordarmos as tensões que rondavam Portugal, um reinado que se
restaurava politicamente de uma união política com a Espanha, que pouco privilegiava a corte
e a elite portuguesa interna. Nesse momento de indecisão, Portugal, que já estava em pé de
guerra com a Holanda e vivia o temor castelhano, encontrou na diplomacia uma tentativa de
se reerguer perante o cenário “internacional” 245. O plano se dava da seguinte forma:
aproximar-se da França e seduzi-la a uma guerra contra Castela e, ao mesmo tempo, firmar
um acordo de paz com a Holanda, garantindo sua preciosa colônia na América.

seguir, mesmo que entre elas haja pequenas divergências: AZEVEDO, João Lúcio. História de Antônio Vieira.
São Paulo: Alameda, 2008; CIDADE, Hernâni. Padre Antônio Vieira. Editora Arcádia: São Paulo, s/d;
VAINFAS, Ronald. Antônio Vieira: jesuíta do rei. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
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Foram ao todo seis grandes batalhas que a Guerra da Restauração contabilizou: Montijo (1644), Arronches
(1653), Linhas de Elvas (1659), Ameixial (1663), Castelo Rodrigo (1664) e Montes Claros (1665). Depois das
vitórias portuguesas em campo de batalha, geralmente com um número menor de combatentes, a Espanha, em
1668, reconhece a independência portuguesa ao assinar o Tradado de Lisboa.
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amiga e interessada, que ainda não façam mudança no coração, causando alteração no cuidado” (VIEIRA,
Antônio apud CIDADE, Hernâni. Padre Antônio Vieira. Editora Arcádia: São Paulo, s/d. p. 68).
244
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Por mais que o termo não seja de época, foi a maneira que encontramos de expressar a relação política e
diplomática entre as monarquias europeias.
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Vieira participa das negociações com a monarquia francesa a partir de 1646, quando
a França já havia iniciado o processo de paz com a Espanha (desde 1641), o que punha em
xeque as pretensões lusitanas. Em fevereiro de 1646, o jesuíta partiu para Orleans,
desembarcando antes em La Rochele; chegando a Paris, onde iniciou o seu plano, logo se
deparou com a resistência francesa em aceitá-lo. Ora, a aliança junto a Portugal traria pouco
benefício ao país, que não considerava razoáveis as tentativas lusitanas de derrubar a todo
custo a casa Habsburgo.
Sem obter êxito nessa primeira etapa, o jesuíta se encaminhou para os Países Baixos,
onde, no dia primeiro de abril de 1646, se encontrou em Rouen com os judeus e os cristãos
novos portugueses, proprietários de importantes fontes de renda. Vieira os considerava o
sustentáculo econômico para a restauração portuguesa e dava o primeiro passo para um futuro
plano de inseri-los na malha social lusitana, prometendo-lhes honrarias e privilégios sociais.
Após firmar contato e estabelecer as bases de uma negociação, Vieira aproveitou o
ímpeto pró-judaico para conversar com Menasseh bem Israel246 em Amsterdã, rabino de uma
comunidade de origem hispano-portuguesa; no diálogo, estiveram em pauta assuntos
teológicos e políticos. A tolerância de ambos pode ser em partes explicada pelo proselitismo
judaico já evidente em alguns sermões vieirianos e pelo caráter universalista das também
profecias do então rabino, que, no ano de 1650, escreveu Esperanças de Israel,
assemelhando-se à carta escrita pelo padre em 1659 (Esperanças de Portugal). O jesuíta já
tinha em mente que, quanto à teologia, o povo judeu estaria mais próximo do cristianismo do
que as demais categorias de infieis, afinal, os judeus já haviam sido considerados o “povo
eleito”, “são conaturalmente mais afins a revelação do que do que os pagãos”, conforme
defende abertamente Vieira em sua segunda Representação247. Fazemos das palavras de José
Van den Besselaar as nossas ao afirmar que Vieira “nas disputas com os judeus em Amsterdã
e, mais tarde, em outras cidades da Europa, ficou cada vez mais convencido de que Israel

“Menasseh nasceu cristão-novo, em 1604, quatro anos antes de Vieira, batizado de Manoel Dias Soeiro. Era
natural de Lisboa, ou talvez de La Rochelle, no sul da França, onde a família fez a escala fugindo da Inquisição
portuguesa. Alguns afirmam que a família por mar e Manoel nasceu na Madeira – o que me parece improvável.
Pai tinha sido condenado pelo Santo Ofício em 1603, porém reconciliado. Para uma família de judaizantes, como
era o caso, sempre ficava o medo de algum membro condenado uma vez fosse outro preso e condenado à morte
como relapso. Um cristão-novo já sentenciado que não estivesse disposto a emendar-se deveria mesmo fugir de
Portugal. A família de Menasseh preferiu fugir do reino.” (Ibidem, p. 123).
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BOSI, Alfredo. Vieira e o reino deste Mundo. Revista da Biblioteca Mario de Andrade. São Paulo, v. 55, p.
181, 1997.
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ocupava um lugar bem especial na história da redenção temporal e espiritual da
humanidade”248.
Já em Haia, a recepção holandesa não foi das mais calorosas; junto a Francisco de
Souza Coutinho, Vieira enfrentou as acusações de que a insurreição pernambucana teria sido
apoiada pela coroa portuguesa. Na ocasião, o jesuíta defendia a vaga ideia de que a rebelião
em nada fora influenciada pelo rei D. João IV e que os rebelados não haviam sido autorizados
a isso. Para os holandeses, não fazia sentido negociar com um reino que esteve em pé de
guerra com sua colônia, considerando que a rebelião pernambucana seria responsável por
desestabilizar a presença da Companhia das Índias no Brasil.
De resto, as tentativas de persuadir França e Holanda a unirem-se a Portugal em uma
guerra contra a Espanha parece não ter surtido o efeito esperado. O que poderia ser pior, já
que existia a possibilidade de que o conflito holandês em terras brasileiras se desdobra-se em
terras lusitanas. Assim, mesmo sem conseguir o apoio holandês, Vieira considerou adequada a
sua volta para Portugal, em julho de 1646, levando consigo a possibilidade de uma aliança
profícua com judeus e cristãos novos.
É importante ressaltarmos que em 1643 a existência de um documento – Proposta
feita a el-rei D. João IV, em que se apresenta o miserável estado do Reino e a necessidade
que tinha de admitir os judeus mercadores que andavam por diversas partes da Europa – já
evidenciava a consciência das condições econômicas precárias e da urgente necessidade de se
inserirem os judeus na economia do reino lusitano, como bem resume a sentença do Tribunal
lida para Vieira em 1667, sintetizando as mais importantes defesas de sua argumentação:
Que para a conservação deste reino [de Portugal], era necessário
admitirem nele judeus públicos, por serem os que conservam o
comércio, de que precediam as forças do mesmo reino; e enquanto
neste, em tempo de certo rei [alusão provável ao reinado de D.
Manuel, o venturoso], se permitiram os tais judeus, fora ele muito
mais opulento em riquezas e em poder, como agora são a república de
Holanda, e outras, onde os próprios judeus se passaram, depois de
serem expulsos de Portugal. 249

Nesse caso, o intuito fora o de persuadir D. João IV a um ponto vital para o desenvolvimento
econômico português. Essa é uma emblemática questão, já que sobre os judeus e os cristãosnovos pairava um forte estigma social, um degredo sustentado pelo velho antissemitismo
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ocidental: o de se culpar o povo judaico pela morte de Jesus. Notemos que o documento não
recebe a autoria de Vieira, uma vez que a associação de sua figura a esse tipo de
posicionamento poderia comprometer a sua própria ordem, mas a escrita é inegavelmente
dele250.
A importância dos judeus para os planos do jesuíta também correspondia às
necessidades imediatas para a negociação de paz com os holandeses, tendo em vista que em
1647 o ataque holandês à Bahia fragilizava ainda mais a relação entre as duas monarquias. No
mesmo ano, surgiu a proposta de comprar Pernambuco pelo valor de 3 milhões de cruzados,
dinheiro que deveria ser garantido em caução pelos judeus que Vieira conhecera em
Amsterdam no ano que se havia passado, homens nos quais os holandeses depositavam
alguma confiança. É importante frisarmos que a contrapartida judaica requeria a abertura das
denúncias contra os cristãos-novos com amplo direito de defesa para os acusados, além da
abolição de um possível confisco dos bens dos condenados e da extinção da diferença jurídica
entre cristão-velho e cristão-novo, solicitações do documento Proposta que se fez ao
sereníssimo rei D. João IV a favor da gente da nação sobre a mudança de estilos do Santo
Ofício e do fisco.
Nesse mesmo ano, Portugal viveu a eminência de uma completa ruina. Faz-se
necessário notarmos que a resistência holandesa no litoral do Brasil ameaçava as negociações
da venda de Pernambuco, sob a iminência de ataque holandês às terras portuguesas, assim
como o temor da invasão castelhana que no mesmo ano fez Portugal se rastejar por uma
negociação de paz entre as coroas que durasse um tempo mínimo de 25 anos, o que foi
irrefutavelmente negado pelos espanhóis.
Em pleno fervor das tensões que circundavam o reino do “Encoberto”, Vieira
arquitetou um plano, cuja pretensão consistia em firmar o casamento de um príncipe
português com uma princesa de Orleáns, aliança pensada a partir de um possível matrimônio
entre D. Teodósio, primogênito de D. João IV, e Anne Marie d’Orleans, filha do duque
Gastón d’Orleáns. O intuito do padre era conquistar um aliado para a luta contra os
castelhanos, tornando Teodósio o novo rei de Portugal e remanejando D. João IV para
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Açores: uma medida desesperada. O fato é que Vieira não conseguiu mais uma vez o
esperado, afinal, o plano parecia delirante e não atrairia suficientemente os franceses.
Minimizadas as ameaças de invasão espanhola, as atenções do estrategista jesuíta se
voltaram para o problema dos holandeses na Bahia, que no ano de 1648 estiveram em pé de
guerra. Na ocasião, o plano era comprar seis fragatas holandesas e se defender contra as
investidas dos próprios holandeses, o que pode nos parecer estranho, mas era uma prática,
segundo Ronaldo Vainfas, corriqueira à época251.
Com o crescente sucesso da insurreição pernambucana, a estremecida relação de
Portugal com os Países Baixos chegou ao ápice, a ponto de Vieira considerar a entrega do Rio
Grande, de Itamaracá, da Paraíba, de Pernambuco e de parte de Sergipe, além do pagamento
de uma indenização, termos do Papel Forte. Até certo ponto, a estratégia de Vieira fazia
sentido, era a escolha pelo menor dos males, pois o cenário internacional não estava favorável
à segurança das fronteiras lusitanas. Basta pensarmos que a aproximação entre a Espanha e a
Holanda, país inimigo de Portugal, dada em 30 de janeiro de 1648 através do Tratado de
Munster, em que Castela reconhece a independência da República dos Países Baixos, poderia
colocar a última pá de terra na exaurida coroa portuguesa. O fato é que era mais vantajoso
para os lusitanos que dois inimigos fossem adversários entre si do que aliados. Todavia, como
nota Hernâni Cidade, o Papel forte foi apenas uma resposta imediatista, a solução de um
problema que a longo prazo deveria ser revertido:

De maneira que o Judas do Brasil, autor do Papel Forte, que
preconizava a entrega de Pernambuco aos Estados Gerais da Holanda,
sabia muito bem que a entrega seria, como o afirmava, a retroaberto;
porque, ao mesmo tempo que elaborava o escrito famoso, tentava a
aliança naval com a França e a Suécia para a ruina do comércio
holandês, congeminava a utopia do Quinto Império, que à própria
Holanda e Espanha poria sob o centro de Portugal – e punha em
marcha a organização da Companhia do Comércio, pela qual se
conseguiria, não só a recuperação de Pernambuco, senão também da
resistência da Metrópole252.
Considerado por João Francisco de Lisboa o “Judas do Brasil” 253, a estranha reação
de ceder os pés do corpo político de Portugal poderia não parecer sensata, mas se, por outro
lado, pensarmos que as efervescências imediatas às circunstâncias lhe suscitaram uma medida
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radical, podemos encontrar nelas um homem lúcido. No entanto, não devemos pensar que
essa medida não gerou contrassenso, pois existia em Portugal um grupo que acusava Vieira de
entreguista254. O sucesso definitivo da insurreição, que só viria a acontecer no ano de 1656,
estava longe de ser uma obviedade, e o Papel Forte retirava a Holanda da rota de colisão de
combate e fazia com que Portugal se concentrasse em um inimigo maior: Castela.
O que não estava nos planos do jesuíta é o fato de que as elites locais não se
submeteram ao que fora acordado por D. João IV, o que, em termos práticos, impediu de se
levar a cabo o acordo formulado por Vieira. É certo que o padre superestimou as condições
bélicas holandesas e subestimou a resistência dos colonos, logo ele que na década de 1630
lutara para defender a Bahia das investidas holandesas; o Sermão do bom sucesso das armas
de Portugal contra as de Holanda, pregado na Bahia em 1640, é exemplo disso. Com a
segunda vitória dos Guararapes e a guerra da Holanda contra a Inglaterra de Cromwell (já em
1649), os holandeses estiveram em duas frentes de batalha, o que os fez amargar sucessivas
derrotas para os colonos portugueses. De todo modo, a difícil situação holandesa enfraquecia
suas exigências e, aos poucos, Portugal se via livre de um de seus maiores tormentos.
A vitória dos colonos no Brasil, no entanto, deixou suas marcas em Portugal: boa
parte das plantações de açúcar já havia sido arruinada com os combates. Além disso, vale
ressaltar também que a relação com os cristãos-novos se estremeceu devido aos ataques dos
rebeldes a eles, o que, de algum modo, comprometia a rede de mercadores sefarditas e punha
em xeque um dos pilares para o desenvolvimento econômico português a longo prazo. Não foi
por menos que nesse mesmo ano o jesuíta se dedicou com mais ênfase à incorporação dos
judeus na malha social portuguesa, algo que ele já havia iniciado em sua primeira viagem
diplomática.
Sendo assim, em 1649, D. João IV criou a Companhia de Comércio do Estado do
Brasil, também conhecida como a “companhia dos judeus”, uma clara referência aos
propósitos de Vieira e de seu rei ao incorporarem à sociedade portuguesa os mercadores
judeus e os cristãos-novos de origem portuguesa dispersos pelo restante da Europa. Em
contrapartida, o jesuíta deveria lutar pelo que já havia prometido em 1647; entre as
exigências, a que mais trouxe problemas foi a da abolição do confisco de bens do réu.
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Destemido e irreconciliável, Vieira combateu abertamente o Tribunal do Santo Ofício,
chegando até a recomendar ao rei não acatar a determinação papal que anulava o alvará de
confisco.
As medidas adotadas não lhe custaram barato; a Companhia de Jesus chegou a
solicitar a expulsão do jesuíta, e o ataque dos dominicanos, ordem que compunha o Tribunal,
se intensificou. A situação tornou-se insuportável, resultando na remoção do jesuíta para o
norte do Brasil e na criação das bases para as acusações inquisitoriais, aspectos que não estão
no cerne da preocupação de nosso trabalho, por mais que algumas vezes tenhamos analisado.
Certamente, as propostas de Vieira se esbarraram em tabus e impedimentos de seu
tempo. Ao defrontar a Inquisição em prol de um elemento considerado fundamental, o padre
não abriu mão de seu proselitismo judaico, que, como bem nota Besselaar, “tinha sem dúvidas
objetivos políticos e econômicos, mas não nos esqueçamos de que este utilitarismo estava, em
última análise, a serviço de uma grande ideia religiosa” 255. Em termos pragmáticos, a
incorporação do capital dos judeus se mostrava vital para o desenvolvimento do império
português, pois, por meio do apoio deles, Portugal poderia se armar adequadamente para os
ataques castelhanos e, ao mesmo tempo, fortalecer o comércio das colônias.
Se as medidas do jesuíta pareciam atender mais às demandas imediatas do que a um
projeto de dimensões proféticas, é importante ressaltar o que já havíamos dito em nossa
introdução: todos os prognósticos vieirianos são conscientemente produzidos em
conformidade com as demandas de seu tempo presente. Não é coincidência o fato de o jesuíta
lutar pela manutenção da soberania portuguesa e, ao mesmo tempo, vislumbrar sob Portugal o
centro da expansão cristã pelo “Mundo”; os trâmites diplomáticos e os jogos políticos em
torno das tensões políticas “internacionais” eram, segundo Vieira, o primeiro passo para a
vitória do então Quinto Império. O jesuíta sabia mais do que qualquer um que o caminho para
um mundo onde a paz e a justiça universais reinassem teria em seu percurso inicial percalços
e ameaças. Sendo assim, para crescer e dar unidade ao corpo mysticum de Cristo, Portugal
deveria se desvencilhar de seus inimigos e se fortalecer diante das condições oferecidas pelo
seu tempo.
Vieira sabia das limitações portuguesas – o Papel Forte faz um diagnóstico da
precária condição bélica e econômica das colônias de Portugal –, mas defendia que, assim
como o milagre divino fez Davi vencer o gigante Golias, haveria de ser Portugal forte e
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majestoso entre os gigantes europeus, afinal a nação se mostrou majestosa em sua expansão
ultramarina e resistiu bravamente aos ataques castelhanos em sua fronteira. Conforme observa
Norman Cohn, tratava-se de um típico paradoxo dos movimentos milenaristas: crescer sobre
ruínas, emergir do cataclismo e fazer dele a inspiração para um futuro de esperanças e glória.
Aqui voltamos à metáfora do corpo, imagem já comum na tradição cristã, mas que,
em Vieira, se tornou o meio pelo qual se poderia explicar a estrutura política do Quinto
Império e, simultaneamente, tornar didático o seu crescimento. Em meio às tensões e embates
políticos de um Portugal sob constante ameaça, o jesuíta entendia o “Mundo” como um
organismo disperso, sem qualquer unidade, e o milagre de reconstituir o corpo despedaçado
tornou-se a sua sina. Para tanto, ele pretendia reconduzir a humanidade ao seu primeiro
estado, mas seria necessário antes o fortalecimento do Estado português; a universalização da
fé cristã encontrava-se aliada ao lusocentrismo.
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CAPÍTULO III

O “Teatro do Mundo”
E quando o mundo, para nos levar após si, faz público e pomposo theatro aos olhos de
tudo o que o engenho e novidade pôde inventar agradável e deleitoso, elle, pelo contrário, debaixo
d’aquelles disfarces esconde todos os thesouros de sua formosura; confiando na nossa fé e do nosso
amor, que invisível será adorado; que não visto será assistido; e que escondido e encoberto será
descobertamente amado: Ut palam Fiat, utrum diligatis eum?.
(Antônio Vieira, Sermão do Santíssimo Sacramento)

É este mundo um teatro; os homens as figuras que nele
representam, e a história verdadeira de seus sucessos uma comédia de Deus,
traçada e disposta maravilhosamente pelas ideias de sua Providência.
(Antônio Vieira, Livro Anteprimeiro)

À primeira vista, temos a impressão de que a vida de Antônio Vieira seria tema de
uma típica tragédia. Certamente essa impressão não é vaga; basta recordarmos os desgostos e
as perseguições experienciados em seus longos anos de vida. Mesmo diante dos infortúnios e
dos problemas que frequentemente emergiam, Vieira falava em esperanças, em uma realidade
passível de mudanças. Apesar da inquestionável tonalidade dramática presente em seus
escritos, podemos inferir, sem cair em qualquer afirmação precipitada, que o constante desejo
pelo futuro esteve nutrido, a todo momento, pela perspectiva de uma realidade otimista e
gloriosa; essa é, sem dúvida, uma tópica constante no pensamento vieiriano. Entre o aparente
teor trágico de sua vida e a projeção de um tempo marcado pela vitória divina, logo nos vem à
mente a perigosa armadilha de deduzir tudo a partir da explicação essencialista do barroco,
isto é, pensar a contradição como uma condição ontológica, fonte irradiadora para toda
experiência histórica. Visando a nos desvencilhar dessa antítese, procuraremos desmontá-la e
entender como ela se processa no discurso vieiriano.
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Leonel Ribeiro dos Santos, na belíssima obra Melancolia e apocalipse, que articula a
melancolia aos assomos e anseios apocalípticos, apresenta dois ensaios sobre o jesuíta. No
primeiro deles, o autor investiga a concepção de história e a vivência do tempo em Antônio
Vieira e, partindo dessa linha de análise, afirma que a concepção de mundo vieiriana
encontra-se entre a tragédia e comédia. Para corroborar sua argumentação, o historiador faz
uso de um conhecido discurso, As lágrimas de Heráclito, no qual o jesuíta revela a face
assombrosa da realidade humana: “Que é este Mundo, se não um mapa universal de misérias,
de trabalhos, de perigos, de desgraças, de mortes? E à vista de um teatro imenso, tão trágico,
tão funesto, tão lamentável” 256. Para ele a realidade histórica é palco de horrores e injustiças,
um desconcerto de atrocidades, imagem recorrente em Vieira nos momentos que antecedem a
escrita de sua profecia.
É curioso notarmos que apesar desse quadro pessimista, Vieira enxergou adiante um
futuro glorioso, tempo vigorado pela paz e pela harmonia. Todavia, perguntamo-nos: se é
essa, a realidade vieiriana, um poço de desilusões, quais as razões para os atos da fé
missionária, já que tudo parece estar fadado à desgraça e à perdição?
À medida que sua vida aparenta ganhar valor trágico, maior é seu desejo cômico.
Para compreender isso, teremos de examinar mais de perto de que forma o padre concebeu a
ideia de comédia, já que precisamos partir dela para entender sua percepção temporal. Sobre
esse tema, o jesuíta escreve: "É este mundo um teatro; os homens as figuras que nele
representam, e a história verdadeira de seus sucessos uma comédia de Deus, traçada e
disposta maravilhosamente pelas ideias de sua Providência" 257. Para ele, o século XVII é parte
de um drama determinante para a história universal; com isso, acreditava que a providência
divina e a ação dos homens eram propulsores do seu desenvolvimento. Vieira ainda prossegue
na definição do enredo:

E assim como o primor e subtileza da arte cômica consiste
principalmente daquela suspensão de entendimento e doce enleio dos
sentidos, com que o enredo os vai levando após si, pendentes sempre
de um sucesso para outro sucesso, encobrindo-se de indústria o fim da
história, sem que se possa entender onde irá parar, senão quando já vai
chegando e se descobre subitamente entre a expectação e o aplauso,
assim meus, soberano Autor e Governador do Mundo e perfeitíssimo
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exemplar de toda a natureza e arte para manifestação de sua glória e
admiração de sua sabedoria, de tal maneira nos encobre as cousas
futuras, ainda quando as manda escrever primeiro pelos profetas, que
nos não deixa compreender nem alcançar os segredos de seus intentos,
senão quando já têm chegado ou vêm chegando os fins deles, para nos
ter sempre suspensos na expectação e pendentes de sua providência. 258

Talvez a referência a Hayden White nos seja oportuna, pois fornece uma valiosa
chave de interpretação teórica: "a comédia é a forma que a reflexão assume após ter
assimilado a si mesmo as verdades da tragédia"259. Ao associarmos ao nosso objeto de estudo
a concepção do historiador estado-unidense, percebemos que, ao assumir tal enredo, Vieira
envereda pela valoração de uma temporalidade sucessiva de fatos, cujo fio condutor se
sustenta em uma trama vitoriosa, tratando as vicissitudes humanas enquanto parte de um
processo otimista. Nesse sentido, sob toda adversidade, as vicissitudes históricas que se
apresentam ao jesuíta o estimulam ainda mais na crença de um futuro revigorante; para todos
os efeitos, as dificuldades foram incorporadas como estágios até conquistar a vitória divina.
Consideramos, portanto, a comédia uma reação otimista de uma crise, resposta às tensões
históricas vivenciadas em dado momento. Podemos certamente afirmar que a ansiedade
profética vieiriana é adubada com sementes do caos, cujos frutos nutrem a esperança de uma
reviravolta.
Notemos de que maneira se desenha o processo histórico. Para o autor, no momento
que antecede a virada para o Millennium existe uma quebra radical que inaugura o futuro e o
institui em matéria. No entanto, não podemos tomar o estudo dessa temporalidade de uma
forma simplista, já que a noção de progresso conforme pensada pela modernidade oitocentista
não se adéqua ao nosso objeto de estudo. O fato é que Antônio Vieira enxergou o
desenvolvimento temporal a partir de duas escalas de análise: a macrotemporalidade e a
microtemporalidade.
Vejamos, então, como as escalas apresentadas se processaram na experiência
histórica do padre seiscentista. Observamos no capítulo anterior que a descoberta da América,
a expansão ultramarina lusitana e o final da União Ibérica, por exemplo, tornaram-se indícios
de um desenvolvimento que, a longo prazo, deflagrou a proximidade com o “Reino de Cristo
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em Terra”. Se, a longo prazo, as continuidades históricas são evidências de um futuro
glorioso, de outro modo, as rupturas manifestadas em curta escala de tempo também o são.
Esse processo ocorre da seguinte maneira: na década de 1640, entre os anos de 1646
e 1647, quando se idealizou a profecia do Quinto Império, Antônio Vieira gozava de uma
privilegiada posição social; o apoio real e a influência perante o monarca marcaram o
primeiro momento de seu anseio profético. Nesse contexto, mesmo vivendo um delicado
período de restauração política, o jesuíta era o homem de frente na política lusitana,
trabalhando diretamente em seu processo, seja na condição de diplomata, seja de pregador
régio ou de confessor.
Talvez o grande baque inicial para Vieira tenha surgido com as primeiras ameaças
inquisitórias no ano de 1649, fato que consequentemente o levou às missões do norte da
colônia, nas quais vivenciou as dolorosas tensões entre colonos e indígenas, estando próximo
a mortes e suportando o limite de sua condição humana. Não é exagero afirmarmos que o
padre pôde experimentar a face cruel da realidade humana, beber da seiva que alimenta o
desânimo humano: a descrença em qualquer futuro otimista. Vale lembrar que acompanhado
disso ainda veio à tona, em 1656, a notícia da morte de D. João IV.
Quando retornou a Portugal em 1661, período da regência de D. Luísa Gusmão, ele
se deparou com um cenário de intensas disputas políticas internas que comprometeram a
unidade da corte e foram consideradas por Vieira como heresia. O estopim da crise sobreveio
quando D. Afonso VI e parte da corte articularam um golpe que destituiu a regente, o que, por
conseguinte, tornou Vieira um alvo fácil do Tribunal do Santo Ofício. Poderíamos pensar que
a sequência desses fatos comprometeria a crença em um tempo próspero; no entanto, desvelou
para Vieira um momento de ebulição, expectativa que precede o início do Millennium.
Vejamos como, em longa escala de análise, o jesuíta cria uma temporalidade
ascendente, mas, quando se chega às vésperas do então esperado Millennium, uma súbita
tensão lhe causa expectação dos ânimos; trata-se de uma cruel expectativa, cujos fins são a
vitória e a glória. É nisso que consiste a comédia vieiriana, uma resposta à confusa tensão dos
acontecimentos que antecedem o ano de 1666 – “sem que se possa entender onde irá parar,
senão quando já vai chegando e se descobre subitamente entre a expectação e o aplauso”. A
própria condição de crise evidencia em Vieira a existência de um novo tempo, pois todo o
nascer do sol é precedido pela tenebrosa escuridão – “assim como antes de se acabar de todo a
noite, pelos resplendores da aurora se conhece a vizinhança do Sol, antes que ele se veja
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descoberto nos horizontes” 260. É dessa forma que os prognósticos do futuro também são lidos
próximos a sua realização; esse é o momento chave que permite ao jesuíta a precisão de sua
profecia.
Nesse estado de agudo impacto, Antônio Vieira projetou nas suas profecias as
respostas de suas angústias, depositando nelas as esperanças de um porvir, mas isso só foi
possível através de um investimento simbólico. Para transformar o tempo e a tragédia em
comédia, o padre antes teria de encontrar no espaço, o “Mundo”, as condições necessárias
para isso. Em outras palavras, para abordar o tempo nos moldes de um enredo, o profeta
precisaria conceber a realidade como um teatro, e isso pressupõe a delimitação de um palco e
a pré-definição de papeis de representação, cuja natureza, como veremos mais adiante, se
desdobra a partir da maestria de Cristo, fonte irradiadora de providência.
No elucidário anexado à História do Futuro, editado por José Carlos Brandi Aleixo,
temos a seguinte definição: “Esta imagem é utilizada na História do Futuro onde os homens
são apresentados como figurantes e a História como uma comédia onde Deus aparece como
supervisor absoluto, traçando o destino dos homens pelas idades fora” 261. A partir desse trecho
podemos perceber o valor da metáfora para o pensamento do jesuíta, que por meio dela
transcendentaliza a sua própria realidade material: a vida em sociedade, a coroa e a corte
portuguesas e a sua vivência histórica. É nesse ponto que a ideia de teatro ganha vida e integra
a prática e o pensamento vieiriano.
Com este capítulo procuramos esgarçar as possibilidades de relações históricas em
que podemos investir a partir dessa temática. Sendo assim, nosso objetivo consiste em
perceber qual é o funcionamento das metáforas dentro do discurso vieiriano e quais efeitos o
autor almeja produzir, com o emprego delas, para os seus interlocutores. Para tanto, passamos
a entender a teatralidade enquanto fonte de alegoria social, pois, a partir dela, Antônio Vieira
cria o modelo de coletividade humana. Com isso, distanciamo-nos da ideia de teatro enquanto
expressão cultural responsável pela clivagem entre realidade e arte, ao passo que ingressamos
em um plano de análise pelo qual a podemos compreender como uma forma de conceber a
vida, a sociedade, Deus, o mundo!
Vale destacar que mesmo que teatro vieiriano esteja presente somente em metáfora, o
jesuíta, ao empregá-la, leva em conta os efeitos que produzidos por seu uso. Partimos, então,
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da hipótese de que o recurso à teatralidade foi utilizado por Vieira para que se pudessem
transpor os elementos textuais da profecia para a vida e para a realidade dos seus leitores, um
convite ao espetáculo iminente. Os livros da História do Futuro são, portanto, roteiros,
diretrizes para um teatro que se vive em sociedade, em meio ao “Mundo”, pois encenar é um
estado inerente à própria vida.
Para chegarmos a esse ponto da discussão, caminharemos por duas vias de análise. A
primeira delas se insere em um plano de relação mística entre homem e Deus, por meio da
qual se idealiza a postura do homem enquanto imitação da figura de Cristo, isto é, mediante
essa personificação, o jesuíta teatraliza a sua realidade como uma encenação contínua.
Endossando nosso posicionamento, dialogaremos com os Exercícios espirituais de Inácio de
Loyola, uma obra de orientação espiritual comum a todos os membros da Companhia de
Jesus. Visto isso, passaremos a compreender de que modo Antônio Vieira se apropriou dessa
premissa e produziu a imagem de um teatro, cujas encenações são desdobramentos da
natureza de Jesus Cristo.
No segundo momento, investiremos em nossas análises a partir da premissa vieiriana
de que a relação transcendental com Deus deve ser experimentada coletivamente. É por meio
dessa perspectiva que Antônio Vieira considera o “Mundo” um grande teatro, pois vislumbra
a sociedade portuguesa como um palco onde seria iniciado o espetáculo universal, incitando
os portugueses a tomarem o protagonismo que lhes era de direito natural. Acreditamos, então,
que, utilizando-se do recurso à teatralidade, o padre almeje desempenhar a sua função
pedagógica, pois objetiva trazer os leitores da História do Futuro para um movimento
coletivo, atuando sob diretrizes pré-estabelecidas. Não é coincidência o fato de que essa
metáfora esteja presente com mais afinco no Livro Anteprimeiro, uma obra destinada ao
público leigo, cuja maior função é a divulgação entre a sociedade lusitana. Com isso, Vieira
define palco e atores, a fim de que seu discurso interceda em uma transformação direta da
realidade social portuguesa e, conseguintemente, planetária.

O Teatro de Cristo
Os metaforismos teatrais estão presentes na filosofia e na teologia ocidental e têm em
Platão, Horácio, Cícero, Clemente de Alexandria e Agostinhas alguns de seus maiores
expoentes. No entanto, é com a obra de João de Salisbury, Policratius, publicada em 1159,
que a metáfora “Teatro do Mundo” ganha notável repercussão, difundindo-se amplamente
entre os séculos XVI e XVII. Parte disso se deve à difusão de seus exemplares nas principais
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bibliotecas europeias, sendo reeditada inúmeras vezes (1476, 1513, 1595, 1622, 1639, 1664 e
1667), o que nos revela a importância dada à obra. Segundo Ernst Curtius, Salisbury inova a
metáfora ao alargar “ainda mais com a extensão do palco a todo o globo terrestre. Finalmente
nova – e última – ampliação: da terra ao céu, onde estão sentados os espectadores da
representação divina”262.
A influência da obra de Salisbury também se resvalou na forma com que Giulio
Camillo produziu a sua noção de teatro, fonte para um projeto de anfiteatro, denominado pelo
autor renascentista de “Teatro da Memória”, cuja pretensão seria desenvolver um grande
espaço enciclopédico, onde o espectador entraria em contato com textos e imagens sobre
filosofia, religião, arte e ciência 263. É importante destacarmos que na noção de teatro de
Camillo, os homens são colocados somente enquanto espectadores, são invadidos pela
substância das imagens, o que o diferencia de Vieira, quando para esse os homens são
personagens-espectadores, como explicaremos mais adiante. No mais, é importante
apontarmos que a concepção de Camillo sobre o “teatro da memória” aproxima-se, em partes,
da ideia de teatrum sacrum, comum a cristandade contrarreformista, isto é, “pôr em cena” ,
uma inclusão das artes, retórica, política, filosofia e teologia como vias para compreensão da
realidade264.
A sacralidade investida na metáfora teatral, uma reelaboração feita por Salisbury dos
escritos de Cícero, também manifesta-se brilhantemente em um dos mais proeminentes
autores da Companhia de Jesus, Baltasar Gracián. Em Críticon (1651), o jesuíta espanhol
nomeou o segundo capítulo de El gran teatro del universo, descrevendo a “Natureza como
cena da vida”265. Nele, Gracián teatraliza e reveste de transcedentalidade a realidade -- a vida
em sociedade e seus personagens -- uma antecipação da natureza divina.
O que tanto Salisbury quanto Gracián estabelecem é a transposição da metáfora para
as dimensões concretas da vida em seu contínuo e integral estado de relação transcendente. As
metáforas envolvendo teatro e mundo são inúmeras e não é nosso objetivo esgotá-las, os
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exemplos citados anteriormente ainda não dão conta de toda a sua amplitude histórica, mas
esses já nos sugerem importância de elas para a Europa quinhentista e seiscentista Isto é, os
metaforismo teatrias tornaram-se figuras reveladoras da natureza divina, capazes de converter
a sacralidade divina para a dimensão material do mundo, um recurso vital para a sociedade e
intelectualidade do século XVII.
Ao retomarmos a epígrafe de nosso capítulo, averiguaremos que a metáfora do
“Teatro do Mundo” está estreitamente relacionada à concepção tradicional de representação:
“É este mundo um teatro; os homens as figuras que nele representam” 266. Temos a consciência
de que o conceito tradicional de representação assentou-se na ideia de que, ao representarmos
algo, estamos reproduzindo uma realidade, fazendo-a acontecer novamente. Essa acepção
esteve profundamente ligada à influência do logos, princípio cósmico, em estabelecer a
existência de uma ordem que transcendesse a realidade humana. Nessa perspectiva,
representar é nada mais que a continuidade do logos na realidade humana, como defendidas
por Salisbury, Gracian e Vieira a partir da sacralidade divina. Isso já nos permite pensar a
representação como desdobramento do plano espiritual divino.
Mais do que isso, a própria noção de figura é reveladora de outro sentido bastante
significativo. Como bem notado por Alfredo Bosi, o dicionário de Antônio Moraes e Silva,
obra que reúne o uso da língua portuguesa dos autores clássicos, traduz o termo da seguinte
forma: “imagem significativa de cousa futura”267. Isso nos permite especular que a própria
ideia de representação vieiriana esteja possivelmente relacionada à de futuro. É com essa
premissa que encaminhamos o estudo do nosso tópico, procurando compreender os
significados que a existência humana constrói no discurso do jesuíta, pois a partir dela
poderemos apreender o propósito e o significado das figuras, personagens do “Teatro do
Mundo”.
Nos anos de 1642, 1645, 1662 e 1672268, Antônio Vieira prega o Sermão do
Santíssimo Sacramento. Em todos os textos, a matéria tratada explora o sacramento, do latim
sacramentun, que significa “sinais de Deus”, para pensar a manifestação de Jesus no plano
temporal. Assim, a simbologia existente na litúrgica da eucaristia, com base na qual o homem
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se funde ao corpo e à alma de Cristo, metaforiza-se nas mais diversas dimensões da realidade
humana. Vejamos um trecho do sermão pregado em Roma no ano de 1672:

No theatro do Thabor representaram-se sucessivamente duas scenas
muito diversas. Na primeira appareceu a magestade de Christo, como
o sol resplandecente, descoberto e coroado de raios: resplenduit ejus
sicut sol. Na segunda desceu e atravessou-se uma nuvem que eclipsou
toda aquella gloria, e a encobriu aos olhos dos Apostolos: Nubes
obumbravit cós. E que disse agora Pedro? Nada. Pois agora é que elle
havia de dizer: Bonum est nos hie esse: porque querer estar com
Christo, quando se mostra e deixa ver com toda a sua glória e
magestade, nem é fé, nem é amor, nem é pensamento digno da Cabeça
da Igreja. Por isso a mesma nuvem, que lhe tolheu o sentido da vista,
lhe abriu e despertou logo o sentido da fé: Et ecce de nube, dicens:
ipsum audite. A prova da verdadeira fé, e a fineza do verdadeiro amor,
não é seguir ao sol quando elle se deixa ver claro e formoso com toda
a pompa de seus raios, senão quando quando se nega os olhos,
escondido e encoberto de nuvens. Vêde-o no espelho da natureza.269
Acredita-se que o fenômeno da transfiguração de Cristo tenha ocorrido no monte
Tabor, localidade próxima à Galileia, onde Jesus metamorfoseou-se em Deus para três de seus
apóstolos: João, Tiago e Pedro. De acordo com a teologia cristã, esse é um dos marcos da
doutrina, uma vez que representa um estágio em que a natureza humana se funde a Deus; em
II Pedro 1:16-18, Lucas 9:32 ou Mateus 17:2, podemos encontrar referência para esse
fenômeno. Segundo Vieira a presença de Deus só foi sentida por Pedro quando esse não pôde
ver Jesus transfigurado. Em outros termos, para o jesuíta a glória e a natureza de Cristo se
encontram encobertas, escondidas na materialidade do mundo e nisso consiste o grande
exercício da fé, encontrar Deus quando esse não se mostra aparente.
Se não o pode ver, como alcançá-lo? Acreditamos que uma das chaves para a
resposta a essa pergunta encontra-se na metáfora do teatro, pois foi a partir dela que Vieira
idealizou a relação entre os homens e Deus: ao personificar a natureza de Cristo, o homem
desvela a graça divina em um simulacro terreno, transforma o invisível em vistoso, em
imagem. É nisso que consiste a teoria da imagem vieiriana, pois, antes de se fazer imagem, é
o sentido da fé que a aguça e a preenche de sentido; a fé permite que o invisível torne-se
vistoso: “que invisível será adorado; que não visto será assistido” 270. É dessa forma que
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defendemos o pressuposto de que o simulacro criado pela teatralidade não é vazio de
substância, ao fundo dele se deposita a graça divina.
Não podemos negar que algumas de nossas análises são desenvolvidas a partir da
contribuição deixada por Alcir Pécora, que explora o modo sacramental como fonte
propulsora para todo o conjunto do discurso vieiriano. No entanto, investigaremos mais de
perto os significados que a teatralidade constrói, a começar pelo seu funcionamento na matriz
do pensamento jesuítico, destacando os Exercícios espirituais de Inácio de Loyola, um dos
alicerces que sustentam o engenhoso pensamento do padre Antônio Vieira.

3.1 A mimeses inaciana
Em Teatro de la memoria, Fernando Rodríguez de la Flor nos mostra como as
mnemotecnias barrocas foram configuradas a partir de três espacialidades: o templo, o palácio
e o teatro. Por meio dessa última, firma-se um dos alicerces paradigmáticos comuns aos
membros da Companhia de Jesus. Tem-se associado aos Exercícios espirituais271 a construção
de uma imaginação teatral – Roland Barthes foi um dos intelectuais a constituir essa
analogia272 – isso se deve ao fato de que Loyola, ao formular seus textos, dispõe de um
material com o qual os jesuítas personificam a figura de Cristo e circunscrevem-na em um
cenário de paisagens que elevam os ânimos a um estado de interlocução direta entre homem e
Deus.
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Nessa personificação, o jesuíta se apropria da memória de Cristo, uma memória antes
de tudo virtual273, construída a partir de um processo seletivo, cuja finalidade consiste em
criar uma ideia básica do Messias. O que nos intriga é o seguinte questionamento: o que essa
imitação proporciona aos membros da Companhia de Jesus? Como esse processo se engendra
no discurso vieiriano? E, por fim, perguntamo-nos: qual Cristo é imitado por Vieira, ou seja,
quais aspectos são selecionados para compô-lo?
Partiremos do primeiro questionamento, pelo qual se desdobrarão os demais. Temos
de ter em vista a potencialidade existente nesse processo de imitação. A identidade jesuíta
pressupõe antes de tudo o esvaziamento da personalidade secular de cada um dos seus
membros; nesse vácuo se instaura a natureza de Cristo, uma idealização de seus
comportamentos e de sua personalidade. Para que se compreenda melhor nosso ponto de
vista, tentaremos explicar como a ideia de imitação foi concebida pela tradição clássica
ocidental, pois dela deriva a perspectiva vigente na Idade Média e na Moderna.
As concepções de arte e retórica que emergiram da cultura Clássica sofreram
importantes adaptações, devido ao fato de que a arte clássica era considerada um instrumento
da moral274. Essa posição não foi unânime para o pensamento Clássico: Platão destilou
severas críticas aos seus fundamentos e finalidades, pois encorajavam e estimulavam as
paixões: transgressões que afastam o homem do plano perfeito das ideias. Adotando uma
postura diferente, Aristóteles, em Poética, defende que a arte se desenvolve de maneira
análoga à natureza, em um processo corrente no qual o artista, ao observar parcialmente a
natureza, consegue antecipar a sua completude275. Para o filósofo grego a arte ou a retórica
manifesta o conhecimento universal, é uma das vias mais proeminentes que o homem dispõe
para revelar a essência da natureza.
O conceito de imitação vigente no pensamento inaciano é apropriada da cultura
Clássica. Aproximamos, então, à perspectiva inaciana a concepção de mimesis aristotélica. De
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forma estrita, a palavra mimeses refere-se ao ato de imitar; no entanto, Aristóteles
acrescentou-lhe o fato de que um artista, ao descrever, pintar ou representar um objeto da
natureza, não o faz de modo a reproduzir o que aparentemente é, mas o que deve ser. Isso
permite que a arte supere as formas e os conteúdos apresentados materialmente, pois
transforma seu produto final em algo mais belo do que ele, objetivamente, é. Dessa forma, as
esferas da arte, dentre elas o teatro, antecipam a perfeição da natureza, desvelam ao homem
ordinário formas e substâncias que a realidade sensível direta não pode lhe mostrar.
Toda a carga do pensamento grego foi processada pela retórica barroca, influenciada
pelas concepções de Quintiliano e Cícero 276, em uma apreensão que eleva as pinturas, as
esculturas e os recursos linguísticos a um estado de relação imediata com o sagrado. Por isso
advertimos que o uso do termo “arte” ou “imitação” para um homem barroco possui a
potencialidade desse sentido 277. A obra de Tomás Kempis, A imitação de Cristo, é considerada
um importante sustentáculo do pensamento inaciano; nela, manifesta-se a ideia da “grande
arte”, um elo entre o homem e Deus: “He grande arte saber conversar com Jesus, e grande
prudência saber possuir a Jesus”278. O diálogo entre divindade e homem se evidencia a partir
da imitação de Cristo, uma apropriação da mimeses aristotélica revestida em contornos
cristãos:

1. Quem me segue não anda nas trevas, diz o Senhor. São estas palavras de
com que Jesus Cristo nos exhorta à imitação de sua vida e de seus costumes.
Se quizermos ser verdadeiramente illustrados, e livres de toda a cegueira do
coração, o nosso estudo deve bem meditar a vida deste Senhor.
2. A doutrina de Cristo excede a de todos os santos. Quem tiver o seu
espírito, nella achará o Maná escondido.279

Vejamos como a imitação revela ao cristão uma natureza encoberta, um maná escondido nas
intempéries do mundo. O propósito de Kempis é difundir uma prática devocional sob a
perspectiva de vida monástica, uma constante negação dos vícios e a reafirmação da
276

A título de exemplificação, percebemos a influência desses autores nos Exercícios espirituais de forma muito
clara. A presença de expressões como composición, lugar, vista de la imaginación, representación del lugar é
encontrada literalmente em Ad Herennium, de Marco Túlio Cícero, e nas Instituciones Oratorias de Quintiliano.
277
Já na segunda metade do século XVI, os jesuítas definiram as letras e as artes como theatrum sacrum, espaço
no qual a linguagem encena a sacralidade dos preceitos teológico-políticos definidos pelo contexto da Reforma
Católica (Concílio de Trento). Exemplo disso foi a Ratio Studiorum, publicada em 1599, importante documento
jesuítico responsável por instituir um manual de estudos ministrados pela Companhia de Jesus. Nele, o curso de
Retórica sistematizou o ensino da “disciplina” em associação com a teologia e a filosofia. A sua retomada por
parte da Igreja, em clima cointrarreformista, deve-se ao fato de que a palavra de Deus não é por si só persuasiva,
como acreditavam os teólogos do alto medievo, mas se faz necessário um bom preparo oratório e teológico.
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humildade e do sacrifício humano. A obra se apoia na ideia de que a vida de Cristo conduz o
homem à negação das cousas do mundo, uma vez que a passagem do Filho de Deus pelo
mundo é exemplo de sua total abdicação. Para se salvaguardar das armadilhas mundanas, o
cristão deve recolher-se interiormente, evitando a vida em sociedade, pois é nela que o pecado
e a transgressão se manifestam.
Quando esteve em Manresa, Loyola teve acesso à obra de Kempis, mas isso não
significa que a influência dela tenha tornado Loyola um adepto do claustro religioso, pois a
finalidade da Companhia de Jesus nunca se limitou à reclusão em monastérios. Loyola retirou
da obra de Kempis a premissa de que o exemplo da vida de Cristo é a principal via de
aperfeiçoamento cristão. Diferente do padre alemão, o fundador da Companhia vislumbrou a
vida do Messias como um modelo para a vida em comunidade. A obra Exercícios espirituais
institui guias para meditação interior, por isso a consideramos um laboratório no qual são
arquitetadas e projetadas orientações para a vida, em suas vicissitudes e peripécias. A
finalidade dela é, portanto, desenvolver, preparar o jesuíta para a vida em sociedade: o
claustro jesuítico estende-se a todo o mundo.
A influência de Loyola ultrapassa sua obra; sua vida é uma das referências,
referência para todos os jeuítas. Segundo Spencer Custódio Filho, o fundador da Companhia
de Jesus acreditava que a sua experiência de vida era tomada por um valor universal, o que
legitimava propô-la a outros280. É importante lembrarmos que Loyola foi um membro do
exército até a batalha de Pamplona, na qual se acidentou (por esse motivo, decidiu seguir a
vida espiritual). Nesse momento ímpar, o livro escrito pelo monge cisterciense Jacob Varazze,
Legenda Áurea, conhecido por fazer uma analogia entre o serviço de Deus e a prática
cavalheiresca (responsável por formular a concepção do jesuíta enquanto um soldado de
Cristo), se funde à leitura da Imitação de Cristo. Com isso, o exemplo da vida do Messias
excede a passividade de outrora e o Cristo que se deve imitar passa a ser aquele que veio a
terra para curar os enfermos e doentes, não abdicando, pois, do convívio com as pessoas. Isso
o fez crer que a passagem de um religioso pelo mundo deve ser realizada sob a perspectiva do
sacrifício missionário: doar-se em prol do desenvolvimento cristão, entregar-se à batalha,
entendendo as vicissitudes como meio para o aperfeiçoamento individual e, sobretudo,
coletivo.
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CUSTÓDIO, Spencer Filho. Os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola: um manual de estudo. 2.
ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004. p. 14.

126

Sabemos que a obra de Loyola é uma via seminal para a compreensão que os jesuítas
formulam de sua realidade e a importância dos escritos ocupa um lugar central para a
dinâmica institucional da Companhia, uma vez que sua aplicação é sistematizada sob uma
rígida organização hierárquica da instituição 281. Não devemos subestimar o efeito que a
meditação inaciana surte, pois, mesmo sendo um exercício interior, ele é pensado como uma
ponte entre o plano espiritual e a materialidade terrena. É dessa forma que a metáfora toma
vida, ganha texturas em um espaço no qual a fronteira entre a interioridade e a exterioridade
humana permuta seus signos.
A teatralidade retórica barroca em seus adornos, alegorias e figuras majestosas tem
como objetivo revestir o pragmatismo da vida social em espiritualidade, fazer com que a mais
dura vicissitude humana possa ser vista como manifestação dos propósitos divinos. Isso se
constitui em uma tentativa de o jesuíta (exercitante) imaginar-se em um plano composto de
elementos espirituais e terrenos. Segundo Roland Barthes, esses procedimentos permitem a
interlocução entre o plano espiritual e o material, meio pelo qual o jesuíta pode obter de Deus
uma resposta: “Inácio dá ao método de oração mental uma finalidade bem diferente: trata-se
de elaborar tecnicamente uma interlocução, isto é, uma língua nova que possa circular a
divindade e o exercitante”282. Estamos tratando aqui de um processo analógico, ou seja, por
meio de um êxtase místico, o exercitante passa a entender a imaginação mental como uma
mensagem divina:

Os exercícios espirituais são uma pedagogia espiritual mediante a qual
se dá espaço para que o Espírito Santo possa atuar, instruindo,
movendo e robustecendo o praticante. O Espírito Santo deve ser o
mestre interior que orienta a pessoa, ora chamando atenção dela para
algum aspecto do assunto que está sendo estudado, ora despertando
sua memória, iluminando-a ou propondo algo para a sua vida. 283
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Hoje os Exercícios estão disponíveis a toda a sociedade. Quando Loyola o formulou, sua divulgação seguia
um rigoroso mecanismo de distribuição. Até então não eram todos os jesuítas que dispunham do texto original,
somente o Padre Geral, os províncias e os diretores de retiros. Os Exercícios eram emitidos diretamente para os
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e adaptando-o a fim de repassá-lo a núcleos de organização particulares, produzindo, assim, um texto adaptado,
que atuava como argumento do original. Essa dinâmica consistia em parte do fundamento de adaptação jesuítica
a diferentes contextos políticos, sociais e culturais em que atuaram. Os Exercícios funcionavam como orientação
flexível, uma vez que era constantemente reelaborado. Nesse sentido, Loyola percebeu as diferentes condições
históricas com que as missões se deparavam e formulou um esquema que possibilitasse a expansão do projeto
jesuíta a diversos espaços. Ver: BARTHES, Roland. Sade, Furier, Loyola. São Paulo: Editora Brasiliense,
1990. p. 44.
282
BARTHES, Roland. Sade, Furier, Loyola. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990. p. 46.
283
LOYOLA, Inácio de. Exercícios espirituais. Santana: Madras, 2004. p. 29.

127

Esse processo se torna possível a partir de um conjunto de técnicas, que são
apropriadas de elementos teatrais básicos, como a composição de um cenário e a
personificação de um papel. Todo esse aparato técnico tem a finalidade de envolver o jesuíta
em um espaço mental no qual a encenação lhe permita transplantar o imaginado para o real.
Enganam-se aqueles que pensam que a influência psíquica desse método só se manifesta
circunstancialmente; não é absurdo pensarmos que a repercussão desses procedimentos
mentais ressoa em diferentes dimensões da experiência jesuítica. Nesse caso, entenderemos
encenação não como "fingimento" ou representação a par da vida, mas enquanto estado
inerente à condição jesuítica, pois encenar é viver em palco aberto. É por meio desse recurso
que os discursos são espacializados em contornos teatrais; trata-se de preencher o espaço
confuso e disperso da dura e complexa realidade humana em uma substância espiritual. Essa
teatralidade responde à penúria da existência humana com elementos que a tornam coerente e
significativa.
Vejamos de que forma esse processo é pensado e organizado por Loyola. A primeira
introdução de cada exercício consiste em compor o lugar imaginado, um plano de fundo para
as encenações. Para compreendermos como se define o pressuposto básico desse passo, segue
um trecho do texto inaciano:

É a visualização mental (composição) do local onde transcorre a ação.
É preciso destacar que na contemplação ou na meditação sobre
realidades visíveis – como, por exemplo, quando a pessoa contempla a
figura de Cristo, nosso Senhor, do qual já tem uma imagem formada –
a composição consistirá em ver, com os olhos da imaginação, o lugar
físico onde se encontra Jesus ou Nossa Senhora no episódio sobre o
qual ela quer refletir, caso de um templo ou de uma montanha. 284
Segundo Fernando Rodríguez de la Flor, as técnicas que permitem ao jesuíta compor
esse cenário mental envolvem o exercitante em condições necessárias para que se imagine tal
qual Cristo. Para cada exercício existe uma orientação específica de composição:

Lo esencial en el método de la composición de lugar gira en torno a
las reglas que facilitan la meditación en la Pasio Christi. Estas reglas
tienden a configurar la representación mental bajo las características
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de una plástica exaltada; al mismo tiempo, las imágenes así forjadas
se estratifican en escenas inmutables.285
Ao compor o lugar imaginado, o jesuíta constrói um plano de fundo, elemento
necessário para criar a ambientação que se espera em um processo de encenação, cuja
finalidade consiste em harmonizar-se com a personificação de Cristo. A prática da imaginação
despossui o jesuíta de toda a sua pessoalidade; nesse teatro quem atua não é Manuel da
Nóbrega, José de Anchieta ou Antônio Vieira, mas Jesus. Dessa forma, o exercitante
personaliza a figura de Cristo, incorporando o conjunto de seus hábitos: “Enquanto estiver
comendo, considerar que vê Cristo, nosso Senhor, comer com seus apóstolos. Imaginar como
ele bebe, como olha, como fala e procurar imitá-lo 286”.
São inúmeras as passagens em que a imitação de Cristo se faz presente e essa
perspectiva inaugura o caráter pedagógico que a sua vida fornece aos cristãos, transformandoa em modelo que os orienta. Uma vez personificada a figura de Cristo, o jesuíta deve agir
conforme ele o fez: ser forte frente às tentações, pregar e disseminar a palavra divina sob
qualquer condição, ir aos confins da terra. Toda essa experiência é comum aos jesuítas e
certamente também foi a Antônio Vieira.
Sabemos que, sob a perspectiva inaciana, a imitação de Cristo é uma forma de
alcançar a sua natureza; todavia, essa premissa não é incorporada antes de ser complexificada
pelo padre seiscentista. Tentaremos, pois, responder de que forma essa orientação religiosa foi
apropriada e reelaborada. Para tanto, primeiramente, averiguaremos a crítica do jesuíta
àqueles que imitam a pobreza e o desapego:

E quanto ao reparo da pobreza e desprezo das cousas temporais que Cristo
veio ensinar ao Mundo, nós nos contentaremos com que os autores deste
escrúpulo, por santos e espirituais que sejam, se contentem com o que se
contentou este Monarca temporal do Mundo: imitem a pobreza de Cristo,
pobre no nascimento, pobre na vida, pobre na morte, e pobre sobretudo na
eleição de pais pobres, e não queiram mais pobreza, nem mais exemplo em
Cristo. Muitos há que querem parecer pobres; alguns que o querem ser; mas
quem queira ser e parecer filho de pobres: Quis est hic et laudabimus eum?
Só Cristo e quem tem muito de Cristo. 287
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Para Vieira, existem duas naturezas a serem imitadas, tendo em vista que o mesmo
Cristo comporta dois modelos de cristandade. Isso se deve a uma peculiar circunstância: a
união hipostática entre o plano espiritual e o material, a partir da qual Cristo viveu em terra,
conforma a ambivalência de sua natureza, pois o Messias foi, ao mesmo tempo, homem e
Deus. A questão que nos incomoda é: que natureza o homem deve imitar? O Jesus desapegado
às materialidades ou o Cristo Rei, dono legítimo de todo o “Mundo”?

Primeiramente, é Cristo Rei e universal Monarca do Mundo por natureza,
porque por meio da união da divindade à humanidade, a qual se inclui
essencialmente na natureza de Cristo, sem algum outro concurso ou
condição extrínseca, da parte de Deus nem da parte dos homens, pertence ao
mesmo Cristo enquanto homem o domínio e império universal de tudo o
criado, e por ela fica constituído, ou por ela (sem ninguém o constituir) é Rei
e Senhor e Monarca supremo de todos os reis, de todos os reinos e de todos
os impérios do Mundo. Por isso Cristo no Apocalipse trazia o título de Rex
regnum e Dominus dominantium, escrito, como diz o texto, in femore, que
significa a geração humana, para mostrar que o ser rei de todos os reis e
senhor de todos os senhores lhe convinha e era seu por sua própria natureza.
E por isso o nome que lhe puseram na circuncisão foi de Jesus, que quer
dizer salvador, e não o de Cristo, que quer dizer ungido, porque o ser ungido
por Rei e universal Monarca do Mundo não lhe pertencia por imposição
divina ou humana, senão por natureza própria sua, ou por ser quem era.
Salvador por obediência, mas ungido por natureza. E assim como
antigamente se faziam ou consagravam os reis pelo óleo que eram ungidos,
assim a união hipostática em Cristo foi uma verdadeira e própria unção com
que juntamente com o ser e a natureza recebeu o poder e a Monarquia do
Mundo. 288

Essa citação foi retirada do segundo livro da História do Futuro, volume destinado a justificar
o fundamento do Quinto Império, no qual Antônio Vieira afirma que o Império profetizado
será a extensão do Reino de Cristo. Para isso, torna-se legítima a posse do domínio temporal,
pois é ela uma dimensão da natureza de Jesus.
A emblemática questão em que Vieira se debruça parte do fato de que muitos
teólogos defendem o exemplo de Cristo como fundador das noções de desapego material e de
pobreza, servindo de modelo para toda a cristandade. De acordo com o padre, Jesus não
negou o uso do domínio temporal, mas privou-se dele para dar exemplo aos homens, pois seu
uso deve ser moderado. Com base nisso, tornam-se legítimas as práticas imperiais:

[...] digo outra vez que na pobreza de Cristo, quanto à renunciação do
domínio, havia outra razão mais forçosa e necessária, que era ser este ato
288
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incompatível com a natureza e essência do mesmo Cristo. Porque aquele
domínio supremo e universal de todas as cousas fundava-se imediatamente,
como dissemos, na união hipostática, e era não só propriedade inseparável,
senão parte intrínseca dela; e assim como Cristo não podia renunciar nem
abdicar de si a própria natureza, assim (diz o Padre Vasquez) não podia
renunciar nem demitir de si o direito soberano domínio. O que podia só fazer
Cristo era privar-se do uso dele, e assim o fez tão perfeita e
perfeitissimamente como sabemos. Quanto mais que ainda no caso em que
fora possível na pessoa de Cristo a renunciação do domínio temporal de
todas as cousas, porventura que era mais conveniente ao mesmo exemplo do
Mundo conservar o domínio sem o uso, que renunciar o uso e mais o
domínio; porque Cristo, como mestre e exemplar da perfeição evangélica,
não só devia dar exemplo aos religiosos que professam renunciar o domínio
dos bens temporais senão também aos prelados e bispos, e ao supremo bispo
e supremo prelado, cujo estado, sendo de maior perfeição, conserva o
domínio e administração dos bens e só periga ou pode perigar na imoderação
ou excesso do uso deles. Foi logo convenientíssimo que em Cristo se
ajuntasse o sumo domínio e o sumo desprezo e abstinência das cousas do
Mundo, para que no mesmo exemplar aprendessem os religiosos a
mortificação do uso e os prelados a moderação do domínio. 289

Vejamos de que maneira o exemplo do Messias, assim como a própria ambivalência
de sua natureza, cria dois modelos de prática cristã. Para a comunidade eclesiástica, pede-se a
mortificação do uso temporal, pois somente “Cristo e quem tem muito de Cristo”290 devem
abdicar dele para ensinar ao restante dos homens que não o excedam. Em contrapartida, a
comunidade leiga deve procurar, de forma moderada, o domínio da materialidade terrena,
porque ela é uma herança deixada por Cristo, manifestação de sua natureza temporal. Nesse
sentido, a imitação de Cristo bifurca-se em dois eixos, e o que Antônio Vieira explora a partir
disso é a ideia de que a imitação de Jesus pressupõe também práticas de cunho político, pois
elas correspondem à parte da natureza do Messias. Em outras palavras, assim como a união
hipostática com Cristo pulsa unção e salvação, os homens, atores do Teatro do Mundo, devem
atuar conjuntamente no exercício espiritual e temporal, tendo em vista que, a partir dessa
união, a natureza cristã pode ser antecipada e os homens podem materializar o Reino de
Cristo em terra: uma realização que funde espiritualidade e materialidade.

3.2

A união consumada entre homens
Podemos considerar a imitação de Cristo um processo de deificação, termo derivado

do pensamento místico-devocional, que em linhas gerais significa a união entre homem e
Deus: trata-se de personalizar a natureza de Cristo em vida humana. Essa temática também é
289
290

Ibidem, p. 456-457.
Ibidem, p. 455.

131

explorada em alguns dos sermões de Vieira. Vejamos como no Sermão de Santa Teresa,
pregado em 1644, a união mística aflorada entre Deus e Santa Tereza é um ponto de partida
que o padre Vieira toma para pensar a unidade entre materialidade e espiritualidade:

Dizia Santa Tereza que estava tão individualmente unida com Jesus, seu
esposo, que podia dizer como São Paulo: – Vivo eu, já não eu, porque vive
em mim Cristo: – Oh! Que divina implicação: Eu não eu! Se sois vós, como
não sois vós? Sou eu considerada em Cristo; não sou eu considerada em
mim. Considerada em Cristo, sou eu, porque Cristo vive em mim e
considerada em mim, não sou eu, porque eu vivo em Cristo. [...] De sorte
que estavam tão transformados estes dois corações que, reciprocando as
vidas, viviam um no outro, e tão unidos na mesma transformação que,
deixando cada um de ser outro, eram um só e mesmo: ambo unum.291

Nessa perspectiva, Antônio Vieira enxerga em São Francisco outro exemplo de
deificação292 (estágio espiritual no qual a pessoalidade de um religioso é evadida pela força
divina). A referência a São Francisco e à Santa Tereza nos parece, em um primeiro momento,
um tanto quanto confusa, pois Vieira compartilha uma tradição teológica próxima aos
tomistas e neoescolásticos. No entanto, Alcir Pécora nos fornece uma boa justificativa para a
engenhosa articulação entre essas duas correntes de pensamento cristão. De acordo com
Pécora, o jesuíta não procura apropriar plenamente dos métodos pelos quais esses místicos
constituíram a união com o divino, mas retira deles um argumento que sustente a
possibilidade de um contato transcendente abrangente. Para o jesuíta, a união mística não é
resultado de uma condição excepcional, como queriam os místicos radicais, mas exemplo cuja
abrangência pode ser estendida a todos os homens, desde que consumam o sacrifício por meio
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da Eucaristia293: “Quem come o meu corpo e bebe o meu sangue (Diz Christo) está em mim, e
eu estou n’elle”294.
Em termos litúrgicos, comer o pão e tomar o vinho significa entrar em unidade com
Cristo, partilhando de seu sacrifício deixado na cruz. Devemos levar em consideração que o
exercício simbólico da eucaristia funciona como manutenção da memória do Messias. Vale
lembrar que o “Filho de Deus” desceu dos céus para cumprir um importante designo (salvar o
mundo) e que, nessa empreitada de sofrimento e entrega, sua vida foi sacrificada em prol da
salvação dos homens. Comer o pão e tomar o vinho é também reforçar essa memória, em um
constante exercício de apropriação da vida de Jesus, valendo-se de sua natureza em um ponto
de unidade com a Trindade santa. Dessa forma, a ideia de sacrifício extrapola a dimensão
corporal e física, usual entre os místicos devocionais, tornando-se um procedimento
ritualístico estritamente simbólico. Com isso, a relação unitiva com o divino, antes uma
condição extraordinária dos santos, é universalizada àqueles que se entregam em vontade e
espírito à liturgia do sacramento eucarístico.
Nesse processo de unidade transcendental, o desejo humano deve alcançar um grau
de conformidade com o desejo de Deus. No Sermão da Exaltação da Santa Cruz, pregado em
Lisboa no ano de 1645, o padre nos mostra como o esvaziamento da pessoalidade é uma via
indispensável para a união sacramental:

Digo que o religioso está livre de toda vontade humana: da própria, porque a
sua vontade é a do Prelado; da alheia, porque verdade do prelado é de Deus.
Assim que, o Religioso não está sujeito à vontade humana, senão à Divina. E
de estar o Religioso sujeito só à vontade de Deus, que se segue? Segue-se
que em premo de despir-se de sua vontade, a está sempre fazendo. Não é
paradoxo, se não verdade clara. Que remédio para fazer um homem sempre a
sua vontade? O remédio é querer o que Deus quer; e se eu quero o que Deus
quer, sempre faço a minha vontade. 295
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No sentido vieiriano, o heroísmo não está vinculado a uma atitude pontual de martírio. Para isso, Deus se
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No esvaziamento da pessoalidade e da vontade humana deve se instaurar a vontade
de Deus. No entanto, podemos questionar: de que modo Vieira concebe tal vontade, qual é o
seu fundamento? É a partir dessa questão que explicaremos a forma pela qual o jesuíta
reelaborou a deificação mística, articulando-a ao matiz de pensamento neoescolástico. Pensar
a relação transcendental com Deus como um processo conduzido de forma individual e
estritamente interior não corresponde ao que estamos explicando ao longo do nosso trabalho.
Para Vieira, essa ideia vai de encontro a algumas premissas do desejo divino: a salvação de
almas, a pregação e a difusão da Palavra. Marina Massimi nos mostra como essa perspectiva
já surge com os Exercícios espirituais: “Em todas as etapas dos Exercícios, o desejo move o
sujeito, enquanto desejo de conhecer Deus e de servi-lo, desejo de salvação de almas, desejo
do bem”296. Segundo Vieira, o desejo divino conflui para a prática missionária e essa depende
da formação de uma dada coletividade: pregar a Palavra é fazê-la em união com os demais
homens. Foi essa a vontade que o jesuíta perseguiu ao longo de sua vida.
Vieira entende a comunhão do sacramento não só como forma de estabelecer a
unidade com Cristo, mas dela se congrega a unidade com quem a compartilha: “Porém o
corpo de Christo, a quem commungamos, como é um só e o mesmo em todos os que
comungam, a mesma unidade que tem e conserva comido, comunica a todos que o
comem.”297. Não podemos ignorar o efeito que essa liturgia surte no pensamento católico: o
ritual desempenha uma função vital para a cristandade católica, pois é entendido como
intermédio para Deus. A partir da liturgia, o jesuíta reforça a ideia de unidade cristã,
fundamentando a transcendentalidade como algo inerente às fundações coletivas.
De acordo com Vieira, é impossível pensar a relação com Deus sem ela estar
condicionada a instituições temporais, que fornecem um “caminho natural para Deus”, pois
toda a “possibilidade de ‘união’ estaria dependente do assentamento do espírito individual
nessa estrutura transparente de fundações divinas” 298. Com base nisso, o padre jesuíta chegou
à conclusão de que se elevar a Deus em união consumada é, antes de tudo, reunir-se em
comunidade, uma vez que na própria comunhão com Deus é imprescindível também a
unidade entre os homens. O que permite a unidade desse grupo é a realização mútua dela,
pois, conforme mencionamos, os homens, ao estarem em união mística com Deus, devem
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unir-se em uma única e só voz e compartilhar do invariável desejo de Cristo, isto é, consumar
o seu Reino em Terra.
Dessa forma, chegamos ao final do nosso primeiro tópico com a consideração acerca
do que Vieira entende por “representar”, uma vez que o padre pensa o “Mundo” como um
teatro. Devemos nos recordar que o significado de representação para o século XVII ainda
estava preso à velha noção de “fazer presente novamente”, ou seja, encenar ou figurar
significava antes de tudo reproduzir a essência de algo, de um logos que em Vieira é investido
da sacralidade cristã. Para compreendermos o funcionamento do logos vieiriano, tivemos de
caminhar por entre as minúcias de suas imbricações teológicas, pelas quais pudemos perceber
que a natureza e a graça de Cristo vivem “encobertas”, constituindo um maná escondido entre
as querelas do “Mundo”. Diante desse pressuposto, o jesuíta acreditou que tanto a imitação de
Cristo, um processo de personificação criada nos Exercícios espirituais e que também se
desdobra em Vieira, quanto a simbologia da eucaristia esvaziavam o cristão de si, permitindo
que a natureza de Cristo se fizesse presente, que o logos habitasse a matéria humana.
A segunda consideração que devemos retomar diz respeito à ideia de que a união
mística ganha em Vieira dimensão coletiva e ativista; é nisso que consiste o espetáculo do
futuro, um ato encenado em comunhão com Deus e os homens. Toda a expectativa criada para
o futuro depende dessa condição; o jesuíta defende veementemente a unidade do gênero
humano em torno da fé cristã, pois é só a partir dela que a humanidade pode alçar o estágio de
unidade comum. Todavia, não nos enganemos, pois nesse imenso teatro somente um povo
haverá de ocupar o mais alto lugar do palco: o de protagonista da comédia divina.

3.3. O livro anteprimeiro: um convite para o espetáculo português
O Sermão do Santíssimo Sacramento, pregado no ano de 1662, quando Vieira já
havia regressado das missões do norte da colônia portuguesa, tem um objetivo muito claro:
chamar a atenção da sociedade portuguesa para a sua aparente desunião. O jesuíta novamente
retoma o sacramento da eucaristia e afirma que a unidade de uma comunidade é
imprescindível para a comunhão com Deus: “O nome Communhão. Communio não é
inventado por homens, senão imposto por Deus e tirado das Escrituras Sagradas em muitos
logares do Testamento Novo. E que quer dizer communio? Quer dizer: Communis uni: união
commum”299. Dito de outra forma, Vieira pensou a comunhão como atributo divino, uma
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fonte geradora da unidade entre os homens, pois estar em unidade com Cristo é também
compartilhá-la entre os próximos.
Mediante a premissa de que a união promove o milagre, transforma o pequeno em
majestoso, Vieira vislumbra sobre Portugal a imagem de Davi, que perante o gigante tornouse glorioso. Segundo o jesuíta, a desvantagem numérica do reino português sempre foi
compensada pela união entre os súditos portugueses: “Porque assim como é natureza da
união, de muitos fazer um: assim é milagre da união, de poucos fazer muitos” 300. Para Vieira,
a essência do milagre consiste em fazer do pouco o muito, saciar a fome de uma multidão
com poucos peixes, multiplicando-os, transformar o pequeno em um gigante glorioso e
majestoso.
Conforme afirma o padre, foi essa a fórmula do sucesso de Portugal nas empreitadas
ultramarinas, fruto do milagre da união. Não é por menos que se pensou, diametralmente, a
desunião como heresia, desvio humano aos desígnios divinos: assim como a união promove o
milagre, a desunião colhe o caos e a desolação. Vejamos como se vislumbra o estado de
desunião em que vive a corte e a nobreza portuguesa no ano de 1662, em consequência das
disputas políticas pelo trono português. Para Vieira a desgraça iminente da sociedade
portuguesa não decorre de uma ameaça exterior, mas da própria discórdia em que os
portugueses se encontram:

Não basta que para conquistar Portugal convoque Castela todas as nações:
também nós nos havemos de armar contra nós? Que todas as nações de
Europa se alistem contra Portugal, ó, que glória! Mas que na guerra de
Portugal se vejam também portuguezes contra portuguezes, ó que desgraça,
por não lhe chamar outro nome! 301

Na perspectiva vieiriana, podemos afirmar que a vida em sociedade é consequência
natural da união entre Deus e homem, uma prerrogativa lançada a todos os cristãos. As
tensões em que vivem os portugueses, além de enfraquecer politicamente a monarquia
lusitana, também ameaçam o futuro do “Mundo”. Temos de pensar que dentre todas as
comunidades a união da sociedade portuguesa merece distinção, pois a partir dela se
desdobraria a expansão universal do cristianismo. O jesuíta sustenta essa premissa na união
dos homens enquanto cristãos e seres ilustres302. Aqui, o termo “ilustre” designa uma
condição diferenciada, um status alçado pela posição de centralidade que o jesuíta vislumbra
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sobre Portugal. Sendo assim, devemos recordar que, dentre todos os reinos, a sociedade
portuguesa desempenhará um papel vital para os desígnios divinos, uma função ilustre, digna
dos futuros vanguardistas.
Dessa forma, o primeiro passo para o desenvolvimento planetário requer o
fortalecimento da monarquia portuguesa e, para isso, é indispensável que os membros da
sociedade permaneçam em comum acordo, estejam cientes de que o exercício da vontade
divina prevê a união conjunta entre homens. Vejamos, então, como o conceito de comunhão
cristã está estreitamente ligado à estrutura social vigente no século XVII: trata-se de uma
sociedade ramificada pelo poder atribuído ao rei, que para todos os efeitos é a expressão do
bem comum; a desunião materializa-se, pois, na própria fragilidade monárquica portuguesa,
configurando uma tensão que compromete a estrutura social portuguesa.
Questionamos-nos, portanto, para qual grupo social Vieira destina a sua crítica e não
é difícil encontramos essa resposta. “Nobreza nobilíssima de Portugal” é um termo recorrente
no sermão pregado em 1662 – data que destacamos tendo em vista o fato de ela poder
destrinchar as razões pragmáticas que impulsionaram o jesuíta a declamar perante o púlpito de
Santa Engracia.
Sabemos que, no período de restauração portuguesa da década de 1640, a sociedade
portuguesa ainda passava por árduo processo de readequação política interna. Os acordos
entre a nobreza e o rei ainda estavam sendo reorganizados, algo comum para um sistema
político que, entre as décadas de 1580 e 1640, vivia sob o postulado castelhano. Após a morte
de D. João IV, em 1656, as frágeis alianças internas entraram em crise; nesse momento,
Antônio Vieira estava coordenando as missões do norte da colônia, vivenciando outros
problemas. Dado o seu retorno, em 1661, o confessor de D. João IV, homem de confiança,
presenciou uma corte em pedaços, afetada por intrigas internas; a regência de D. Luísa
Gusmão não havia sido bem aceita pela maioria da nobreza e dos homens que compunham a
corte real. A evidente desunião punha em xeque um fundamento da governabilidade real:
poder gerir acordos internos, proporcionar alianças necessárias para uma administração que
necessita de apoio político, ou seja, um substrato fundamental para o funcionamento da
maquinaria política real.
Desse modo, podemos compreender as razões imediatas que motivaram o eixo
discursivo desse sermão. O público que atenciosamente ouvia as palavras vindas do púlpito
era o mesmo que gerava a discórdia existente na corte real. Sabemos que Vieira esteve
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próximo a D. Luísa Gusmão e que o ano de 1662 foi o estopim da crise real 303. A ácida crítica
vieiriana chegou ao ponto de desconsiderar o título de nobreza aos que se empenhavam em
promover tal tensão: “Nobreza e desunida, torno a dizer que não é possível, porque em sendo
desunião logo é vileza”304. Com isso, o jesuíta esperava uma tomada de consciência, que suas
palavras movessem ações, despertassem a nobreza para o eminente desígnio divino,
reacendendo o propósito de sua missão. De outro modo, podemos pensar o título de nobreza
dotado de organicidade, substância emanada de Deus, e, sendo esse um título concedido
divinamente, não é digno que os homens exerçam a herética prática da desunião, uma vez que
a concórdia entre os homens é a condição necessária para a consumada união divina.
O sermão pregado em 1662 parece não ter surtido o efeito esperado por Antônio
Vieira. Naquele mesmo ano, a regente foi despossuída do cargo e o jesuíta foi destituído da
posição política de que dispunha e, com isso, perdeu também seu prestígio real.
Sabemos que o Tribunal do Santo Ofício devia obediência direta ao rei. Já discutimos
em nossa introdução o fato de esse momento haver demarcado os incisivos ataques
inquisitoriais, permitindo que o jesuíta fosse deportado e preso em regime domiciliar já no
ano de 1663. Devemos salientar que as acusações inquisitoriais estiveram presentes desde o
ano de 1649, mas só foram materializadas quando o prestígio e o apoio real não eram mais
vistos como empecilhos, o que culminou na deportação de Vieira para a cidade do Porto, onde
permaneceu até o ano de 1663, transferido para Coimbra.
Em decorrência da acusação realizada pelo beneditino frei Jorge de Carvalho, o
jesuíta foi, então, chamado a prestar esclarecimentos a respeito da carta Esperanças de
Portugal e de um livro a que daria o nome, nesse período, de Clavis Prophetarum. A partir
desse ocorrido, Vieira passou a reunir todo o material textual que já havia escrito desde a
década de 1640 e, em 1664, dois anos antes do previsto início do milênio, o jesuíta enviou
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para a corte de D. Afonso VI o Livro Anteprimeiro da História do Futuro305, um texto escrito
e adaptado para leitores leigos, cuja finalidade pragmática consiste em alertar a corte e o rei
português para a eminente tarefa portuguesa: liderar o Quinto Império.
Iniciamos o tópico dissertando sobre o Sermão do Santíssimo Sacramento (1662) e o
contexto que envolvia e impelia a sua pregação, a qual nos serviu para elucidar as condições
que se faziam presentes ante a experiência vieiriana no início da década de 1660, mas nos
evidenciou também os interlocutores com os quais o jesuíta esteve dialogando até o ano de
1664. Isso nos permitiu perceber que pairava sobre Vieira a tensão política interna, motivo
para o desacordo, que na perspectiva vieiriana é vista como heresia. A consequência dessa
tensão se desdobrou no golpe real e na subsequente acusação inquisitorial; a prisão e a
reclusão do jesuíta em cárcere domiciliar o levaram ao estopim de sua crise. Somado a isso,
Vieira contraíra, no ano de 1663, bronquite e altíssimas febres. Devemos pensar que as
condições desfavoráveis vividas pelo jesuíta não lhe permitiram se locomover, além de terem-no distanciado dos púlpitos, impedindo-o de pôr em prática a sua maior virtude: a oratória.
Com isso, o recurso oratório dos sermões, as investidas diplomáticas e a sua influência nos
bastidores reais não mais estavam ao dispor de suas mãos. O jesuíta vislumbrou na escrita do
Livro Anteprimeiro um alcance pragmático e imediato: persuadir a corte e trazê-la junto ao
projeto milenarista é o maior objetivo do livro.
O profeta jesuíta não silenciou o teor pragmático de sua obra, o qual permeia quatro
capítulos, cada um dissertando sobre a utilidade de crer no futuro profético. Para ele, antes de
tudo, a sua profecia é considerada benéfica, pois permite que os homens modifiquem sua
conduta, alertando também para o perigo de uma possível descrença, uma vez que os
incrédulos haverão de sofrer cada um com a sua desobediência. A segunda “utilidade” passa
pelo consolo dos que sofrem, confortando-lhes com a esperança de um tempo próspero. A
terceira “utilidade” é destinada aos reis e príncipes, pois, ao terem conhecimento do futuro,
não deverão de hesitar em tomar com ânimo as conquistas do Quinto Império. Finalmente, a
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ciência do futuro também é destinada aos inimigos de Portugal, pois saberão que se
porventura se opuserem ao crescimento do “Império” estarão se opondo ao “Supremo Poder”.
Se nos aprofundarmos no estudo de cada utilidade, perceberemos que em todas elas
se pretende alertar para os benefícios e os perigos da obediência ou incredulidade,
respectivamente. O objetivo de Vieira não consistia só em prever a veracidade dos tempos
futuros, mas também em procurar interceder no tempo presente, conforme podemos perceber
a partir dos escritos do profeta:

Se o fim desta escritura fora só a satisfação da curiosidade humana e o gosto
ou lisonja daquele apetite com que a impaciência do nosso desejo se adianta
a querer saberás cousas futuras; esse as esperanças que temos prometido
foram só flores sem outros mais que o alvoroço e alegria com que as
felicidades grandes e próprias se costumam esperar, certamente eu
suspendera logo a pena e a lançara da mão tendo este meu trabalho por
inútil, impertinente e ocioso, e por indigno, não só de o compor ao Mundo,
mas de gastar nele o tempo e o cuidado. 306

É nesse livro que surge a metáfora do “Teatro do Mundo”. Já mencionamos que o
Livro Anteprimeiro da História do Futuro é uma síntese da profecia vieiriana adaptada ao
público leigo. Segundo José Van Den Besselar, a escrita do “pequeno retalho” foi mandado ao
amigo de Vieira, D. Rodrigo de Meneses (membro da corte), que a enviou a Lisboa por meio
de Castela Melhor, ministro omnipotente do rei semianalfabeto D. Afonso VI. O retalho de
que falamos são os doze capítulos desenvolvidos no Livro Anteprimeiro, cujo teor
propagandístico era claro e notório, afinal Vieira esperava que o “pequeno retalho” seduzisse
a Corte para a aquisição do “pano inteiro”307. Não é por menos que o livro foi elaborado com
tão grande esmero: dentre os seus recursos retóricos, a metáfora do teatro, além de envolver o
homem em uma unidade mística com Deus, também evoca a dimensão pedagógica e moral de
seu uso na cultura seiscentista.
Sabemos que o recurso à teatralidade é uma das vias de experimentação espiritual de
que a Companhia de Jesus se valeu para compreender a complexidade da realidade humana; é
notável o seu uso como instrumento pedagógico. Para John O’Malley, “os jesuítas não
inventaram o ‘drama escolar’, mas o cultivaram num nível especialmente alto por um longo
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período de tempo, numa vasta rede de colégios quase ao redor do mundo”308. Aos poucos o
recurso pedagógico foi se institucionalizando e tornou-se uma dinâmica comum nos diversos
colégios e províncias em que os jesuítas atuaram309; o seu emprego não era restrito à
catequese missionária, pois servia também como uma ferramenta na própria formação
jesuítica. Em alguns casos as peças foram apresentadas para o público leigo e a força com que
elas se alastraram logo as tornou uma prática usual para a instituição, pois foram comumente
apresentadas em dias festivos:

Os motivos para estas exibições declamatórias ou cênicas eram diversos,
conforme as circunstâncias: recebimento de personagens oficiais da Ordem
(dos jesuítas) ou de fora dela, prelados e governadores, encerramento do ano
escolar e distribuição de prêmios, festas dos oragos (sic!) ou padroeiros,
recepção de relíquias insignes ou imagens valiosas.310

Não nos deixemos enganar pelo aparente apelo de entretenimento que as encenações
evocam; o teatro revelava a eficácia na formação da moralidade cristã: todo prazer e degusto
estava atrelado ao seu conteúdo moralizante. O é fato que a Companhia percebe a sua
finalidade pedagógica e o transforma em umas das mais importantes vias didáticas para
ensino e missão. O que se torna possível através da capacidade que a teatralidade tem de
mover o ânimo dos atores e do público, envolvendo-os em cenas e paisagens vivas, isto é, de
materializar o imaginado em película sensível aos olhos atentos do espectador que, ao se
apropriar das cenas, consegue inseri-las em sua experiência individual, transformando-se ao
passo que o enredo se desenrola. É dessa forma que o recurso consegue potencializar a
pedagogia cristã, um importante veículo da moralidade cristã. Em outro sentido, o que está em
O’ MALLEY, John. Os primeiros jesuítas. São Leopoldo: UNISINOS; Bauru: Edusc, 2004. p. 349.
Talvez o jesuíta mais conhecido a fazer uso da didática teatral seja o padre José de Anchieta. O gênero
comumente difundido eram os autos, cuja origem remonta ao século XII, chegando ao século XVI como uma
forte manifestação cultural. Em linhas gerais, a sua definição gira em torno de um tipo de encenação
caracterizada pelo forte teor moral, associando as personagens a virtudes, a pecados ou a personagens bíblicas.
De escrita simples, o gênero conseguia difundir-se por diferentes sociedades e etnias. Peças como o Auto da
Pregação Universal, o Auto de São Lurenço e Na Aldeia de Guaraparim são algumas manifestações cênicas que
o jesuíta empreendeu nos primeiros momentos de colonização. As peças eram encenadas em igrejas, em capelas
e, em algumas situações, tiveram a mata como cenário. O fato é que Anchieta tinha a sensibilidade de agrupar
temáticas cristãs e indígenas, utilizando personagens indígenas em uma narrativa construída a partir da
moralidade cristã; além disso, os indígenas não só assistiam, mas em alguns casos puderam também atuar. O
teatro de Anchieta era uma prova viva do hibridismo cultural, porque nessas ocasiões a linguagem e a
gestualidade indígenas fundiam-se com os pressupostos ocidentais da cultura cristã; de fato, a institucionalização
da prática teatral firmou-se com solidez na estratégia missionária jesuítica.
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vigor nessa espacialidade é uma linguagem conduzida pela imagem. Como afirma José Ortega
e Gasset, as mais diferentes manifestações de teatro têm em comum o fato de produzirem
metáforas visíveis 311. Dessa forma, o teatro pode materializar em forma de ações, gestos e fala
uma narrativa em que ator e público possam vislumbrar/atuar em tempo real. O efeito da
teatralidade parte da sua presença e realização em locus, o que nos provoca a peculiar
sensação de êxtase, a sensação de estarmos vivendo o imaginado, trazendo a fantasia, o
divino, a fantasmagoria para a realidade sensível.
Certamente Antônio Vieira levou em consideração essas premissas ao fazer uso da
alegoria. A funcionalidade pedagógica do teatro não é uma mera coincidência, o jesuíta
compartilha da concepção que usualmente se difundia na cultura cristã do século XVII. Com
isso, ao tratar o mundo como teatro e entender que os homens são personagens, defende que
cada pessoa cumpre um desígnio, um “papel” escrito com a tinta da providência divina. Assim
como um espetáculo move o ânimo dos atores e dos públicos em ações e gestos realizados em
tempo real, também o faz Vieira, inserindo o leitor em sua trama. Por essa perspectiva,
refletindo acerca do significado tradicional do teatro, vêm-nos em mente as ideias de ator, de
palco, de cena e de público, estrutura básica do teatro ocidental; quando Vieira evoca o termo
e o relaciona ao Mundo, não podemos desconsiderar, pois, essas dimensões. Ao termos
consciência, então, dos seus efeitos didáticos, questionamos quais são os atores, os públicos e
o palco desse espetáculo e quais os significados dados a eles.
Em um dos trechos em que o termo aparece, Vieira escreve: “Portugal será o assunto,
Portugal o centro, Portugal o teatro, Portugal o princípio e fim destas maravilhas; e os
instrumentos prodigiosos delas os Portugueses” 312. Observemos de que maneira Portugal é
espacializado a partir da concepção de teatro. O jesuíta convoca os portugueses à ação,
convida-os ao espetáculo da sua profecia; serão eles, afinal, os atores dos atos, das cenas que
se desenlearão em um futuro próximo. Não é à toa que o segundo capítulo da obra é destinado
aos lusitanos; também se encontra no subtítulo o seguinte: “Segunda parte do título desta
História; convidam-se os Portugueses à lição dela” 313.
A escrita do capítulo serve para chamar a atenção dos portugueses quanto ao seu
papel de centralidade, uma ênfase de seu notório lusocentrismo, que tem por finalidade
despertar no leitor a função vital de sua missão . Mais do que isso, a escrita em português já é
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uma primeira evidência dos leitores que a obra pretende alcançar. Não consideremos isso uma
divagação ou uma coincidente dedução, pois o próprio Antônio Vieira o revela: “Tal é a
História, Portugueses, que vos presente, e por isso na língua vossa” 314. Entretanto, sabemos
que nem todos os portugueses sabiam ler e escrever o português; para ser mais preciso, eram
poucos os que desfrutavam dessa condição. A partir dessa pista, podemos inferir qual parcela
da sociedade portuguesa Vieira esperava alcançar com o Livro Anteprimeiro.
Devemos lembrar que o livro foi escrito e composto para a corte e a nobreza de
Portugal: o jesuíta esperava que as transformações se desdobrassem a partir de uma hierarquia
social constituída na centralidade do rei e de sua corte. O fato é que Vieira, ao escrever o
Livro Anteprimeiro, tinha consciência disso; a sua própria experiência deflagra a nossa
argumentação, pois o jesuíta conhecia mais que qualquer um o funcionamento e a dinâmica
política real. Retomemos o Sermão do Santíssimo Sacramento (1662) e vejamos para quem
foi pregada a mensagem seguinte: a “nobreza nobilíssima de Portugal”. Da mesma forma
Vieira estabelece os interlocutores do Livro Anteprimeiro: eles compõem o núcleo da
coletividade portuguesa, os protagonistas que haverão de consumar a união com a vontade
divina.
Para o profeta, a centralidade política de Portugal se desenvolve por meio de uma
estrutura social construída a partir do rei e da corte. O jesuíta espera que, ao dirigir suas
aclamadas palavras ao pomposo estrato social português, elas possam intervir efetivamente
nos alicerces da política lusitana. Selecionando os seus destinatários, ele o faz mediante uma
estrutura do poder que emana do rei aos setores da sociedade que o circundam. Nesse sentido,
a centralidade política do rei não possui o significado em si mesmo, pois se trata de um cargo
político, cuja posição representa o poder divino materializado em terra: “Ah! se os reis e
monarcas considerassem que as púrpuras que vestem lhas, empresta Deus de seu guardaroupa, para que representem o papel de reis enquanto ele for servido!” 315. É certo que com
isso se procura legitimar a função do rei, mas, ao criar os seus laços de transcendentalidade,
condiciona-se o cargo aos desígnios divinos, que em Vieira são indissociáveis à prática
missionária universal.
Dessa forma, com o envio do Livro Anteprimeiro para o rei e a sua corte, pretende-se
alcançar o núcleo da sociedade portuguesa, penetrar o pulso gerador de toda a organicidade
que move os filhos de Tubal. Trata-se de transformar o leitor, geralmente um mero espectador,
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em ator, personagem ativo, instrumento necessário para os prognósticos proféticos do jesuíta.
O intuito da elaboração do Livro Anteprimeiro girava em torno de uma primeira finalidade:
fazer com que o seu leitor, um nobre português, ao ter acesso às profecias do glorioso futuro
português, escritas com tão grande esmero, pudesse sentir-se parte da narrativa, sentir que o
desenrolar dos acontecimentos previstos dependia dele, uma peça indispensável para a tão
grande maquinaria. Em outras palavras, além de tentar persuadir o leitor, fundamentando sua
argumentação, Vieira dispõe das delimitações de um roteiro, esperando conseguir com ele
uma efetivação pragmática na realidade. Talvez a referência a Silvano Peloso possa
corroborar nosso ponto de vista, pois, mais do que qualquer um, Vieira tinha consciência de
que a leitura de sua obra ressoaria e moveria a realidade de seus leitores: “O resultado final da
leitura será, portanto, a dilatação do texto até alcançar o destinatário na sua
contemporaneidade: o texto realiza-se, torna-se atual e normativo para ele e para a sua
comunidade”316.
A citação nos serve para mostrar como o discurso vieiriano, mesmo envolto em
exuberantes figuras de linguagem, nunca perde a tonalidade pragmática; o objetivo imediato
é, portanto, alcançar os destinatários portugueses, convidando-os ao eminente espetáculo. A
ideia de comunidade levada a cabo por meio da metáfora teatral é parte de um recurso, cuja
finalidade consiste em envolver os leitores, com destaque para o rei e para a nobreza
portuguesa, persuadindo-os a aderir ao projeto do Quinto Império. Ao envolver o “Mundo”
em contornos teatrais, o jesuíta almejava, pois, tornar o leitor de sua profecia um agente ativo,
personagem de uma narrativa que tem seu percurso traçado em meio a sua
contemporaneidade.
Sem qualquer lastro de dúvida, podemos inferir que as exuberantes figuras de
linguagem vieirianas estão diretamente relacionadas ao desejo de transformar, de interceder
no percurso histórico da humanidade. São esses os elementos que ilustram as condições
históricas que precedem, segundo Vieira, o início do Millenium. A reorganização interna
lusitana é parte de uma condição indispensável para a transformação que ocorrerá em escala
planetária: é a partir daí que o enredo do “Mundo” tomará outro percurso.
Entretanto, há algo que ainda nos inquieta: se é “Teatro do Mundo”, por que somente
portugueses são convocados a encená-los? Para quem esse espetáculo social é dirigido, qual é
a finalidade que vai além da expectativa de transformar a política interna real? O Livro
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Anteprimeiro é somente uma tentativa desesperada de reaver o prestígio de Vieira? A quem
interessa também o futuro de Portugal? No desenvolvimento do Livro Anteprimeiro, Antônio
Vieira destaca a posição dos herdeiros de Tubal no “Teatro do Mundo”; mais do que um
espetáculo dirigido aos próprios portugueses, as cenas seriam expostas para o “Mundo”, e os
lusitanos se posicionariam no palco, tomando-lhes a ação, um papel digno da herança herdada
por Tubal. Ao fundo deles, encontraria-se o restante dos reinos e impérios, figurantes e
coadjuvantes, personagens secundários:

Mas perguntar-me-á porventura alguma emulação estrangeira (que às
naturais não respondo): se o império esperado, como se diz no mesmo título,
é do Mundo, as esperanças porque não serão também do Mundo, senão só de
Portugal? A razão (perdoe o mesmo Mundo) é esta: porque a melhor parte
dos venturosos futuros que se esperam, e a mais gloriosa deles, será não só
própria da Nação portuguesa, senão única e singularmente sua.317

A partir desse trecho, podemos compreender a função de Portugal perante a humanidade; é
nesse ponto que retomamos a citação vieiriana em que se afirma: “[...] Portugal o centro,
Portugal o teatro [...]”318. O espetáculo, cujas dimensões haveriam de afetar toda a
humanidade, deveria ser encenado com primazia pelos portugueses, e o “Mundo” de que
Vieira trata é esse imenso palco, a pátria herdada de sua natureza mundanus. Da mesma forma
com que desbravaram o mar do Atlântico, sob a inquietação de sua natureza conquistadora, os
portugueses haveriam de tomar a posse de todo o “Mundo”. Adiante, Vieira prossegue com
sua argumentação:

Portentosas foram antigamente aquelas façanhas, ó Portugueses, com que
descobristes novos mares e novas terras, e destes a conhecer o Mundo ao
mesmo Mundo. Assim como líeis então aquelas vossas histórias, lede agora
esta minha, que também é toda vossa. Vós descobristes ao Mundo o que ele
era, e eu vos descubro a vós o que haveis de ser. Em nada é segundo e menor
este meu descobrimento, senão maior em tudo. Maior cabo, maior esperança,
maior império.319

Com primazia e eleição divina, Vieira projeta em Portugal o alicerce do Quinto
Império. Ao imaginá-la como Teatro do Mundo, o jesuíta pensa o desenvolvimento da sua
escatologia a partir de um movimento, uma irradiação que emana de Portugal para todo o
317

Antônio. Livro Anteprimeiro. In: ALEIXO, José Carlos Brandi (org.). História do Futuro. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 2005, p. 134.
318
Ibidem, p. 135.
319
Idem.

145

globo terrestre. Por mais envolvido que o padre estivesse em causas políticas internas, o
fortalecimento político de Portugal era o meio para um fim: ao fundo de um discurso
nitidamente nacionalista, pairava sobre o projeto profético vieiriano a transformação do
“Mundo”. Para tanto, era indispensável que os protagonistas do futuro vivessem em concórdia
e tivessem consciência de seu papel, partilhando do desejo divino que, em princípio, era
universalista.
Podemos estranhar a articulação entre o nacionalismo e o universalismo cristãos, mas
vale lembrar que em Vieira as duas dimensões são interdependentes: não existe a
possibilidade de que o “Mundo” se transforme sem que haja uma comunidade em posição de
vanguarda. O tom desse discurso perpassa todos os textos proféticos que correspondem ao
período entre as décadas de 1640 e 1660. Para Vieira, certamente a importância de sua
profecia ultrapassa as fronteiras portuguesas; ao fim de tudo, encontra-se o “Mundo”, fruto de
um desejo insaciável, um objeto sedento por mudanças.
Com isso, chegamos ao fim do último tópico do nosso segundo capítulo.
Diferentemente do primeiro tópico, em que investigamos as bases teológicas que
fundamentaram a metáfora da teatralidade, neste ponto analisamos quais foram os efeitos e a
funcionalidade dessa alegoria. Discutimos a princípio que a vida do homem deve ser pautada
na constante união com Cristo, por meio da qual aquele se esvazia de si para dar lugar à
natureza divina. A partir dessa premissa, desdobrou-se a perspectiva de que a vida deve ser
partilhada na comunhão entre homens: o ato de alcançar Deus deve ser realizado em
comunidade. É nessa ideia que consiste o fundamento da encenação humana, isto é, alçar um
estado de comunhão com Deus e, conseguintemente, entre os homens que compartilham a fé
cristã.
No Sermão do Santíssimo Sacramento, de 1662, Vieira chamou a atenção da
“Nobreza portuguesa” quanto à discórdia e à desunião presentes na corte. Mais do que uma
heresia, o fundamento de sua crítica consiste na ideia de que os portugueses resguardam um
papel “ilustre” para o futuro do cristianismo e, ao cultivarem a desunião, a nobreza lusitana
também compromete o desenvolvimento escatológico do “Mundo”. Sem sombra de dúvida
essa foi a maior preocupação do jesuíta nos anos que antecederam a escrita final de suas
profecias.
A fragilidade política interna e o pouco interesse da corte em levar a cabo as
profecias vieirianas ameaçavam o projeto do padre português. Nesse ambiente hostil e
nebuloso, o jesuíta enviou uma cópia do Livro Anteprimeiro, contendo a metáfora do “Teatro
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do Mundo”. Vimos que, ao fazer uso dela, Vieira procurou espacializar a sociedade
portuguesa em torno de um propósito, alertando para a importância que a união entre os
portugueses desempenhava no destino do cristianismo. Foi dessa forma que, por meio do
Livro Anteprimeiro, pretendeu convocar os portugueses e estimulá-los a se sentirem em um
grande espetáculo, cujo desenvolvimento dependia primordialmente deles. As esperanças de
seus escritos proféticos levam em conta a sua função pragmática: interceder no percurso
histórico da humanidade.
De outra forma, podemos também pensar que, para envolver os momentos de crise
em um véu de signos divinos, Vieira teve de enxergar a sua realidade como um teatro que
tinha, em seu cerne, o “Autor”, sustentáculo de toda a providência, o maestro do grande
espetáculo. Nesse sentido, o profeta idealizou os homens enquanto observadores e
personagens, simultaneamente, peças de uma engrenagem que se movimentava para o futuro.
Com base nisso, Vieira passou a significar a complexidade da vida, entendendo-a como
processo de um enredo, cujo sentido se constrói pela providência divina, ou seja, tudo está
disposto e organizado a partir de um sentido construído por Deus.
É importante frisarmos, contudo, que tal providência está condicionada à vontade
humana de segui-la, de fazê-la presente na realidade terrestre, o que explica a constante
preocupação de se convocar os portugueses e pedir-lhes que vivam em concórdia. Aqui
podemos inferir a relação de Vieira com a matriz de pensamento milenarista, pela qual se
sustenta que todo o processo histórico é feito em concomitância entre Deus e os homens,
desempenhando a humanidade um papel fundamental, pois dela também depende o sucesso
do futuro.
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Considerações finais

Pano de fundo para inúmeras análises historiográficas, a conturbada experiência de
Vieira junto à coroa portuguesa é seminal para o entendimento da História do Futuro. Isso se
deve ao teor pragmático de suas profecias, um projeto pensado a partir das demandas da
sociedade e da política lusitanas no período pós-restauração, o que ainda é insuficiente para
explicar a complexa relação entre teologia e política. Antes de qualquer análise precipitada,
foi imprescindível circunscrever institucionalmente o discurso profético de Vieira e refletir
sobre como a sua formação jesuíta se fez valer ao longo de toda a sua vida, condição da qual o
inaciano nunca abdicou.
Conforme enxergamos um ávido defensor dos preceitos jesuíticos, deparamo-nos
com um homem afeito às expectativas proféticas e messiânicas difundidas em Portugal desde
o século XVI, algumas das quais beiraram a heterodoxia. É certo que o ideal missionário de
universalização da fé cristã, sempre associado ao seu lusocentrismo, gerou inúmeras
incompreensões, o que até determinado ponto contribuiu para a perigosa armadilha de
considerar a História do Futuro como um simples tratado político. O fato é que os objetivos
políticos e teológicos fundiram-se e, a partir deles, Vieira concebeu o Quinto Império,
idealização que já fora difundida na Europa seiscentista, encontrando-se presente no Fifth
Monarchy inglês e nos escritos do rabino Menasseh Israel. No caso vieiriano, as profecias do
Quinto Império respondiam tanto às necessidades espirituais com que a Companhia de Jesus
se deparava no expansionismo europeu quanto às fortes expectativas proféticas e messiânicas
lusitanas, que se intensificaram no frágil período da restauração política.
A História do Futuro, como bem notado por Silvano Peloso, era parte da monumental
Clavis Prophetarum, projeto ao qual Vieira dedicou a maior parte de sua vida. Mesmo sendo
reveladora do universalismo cristão típico dos inacianos, a obra escrita entre as décadas de
1600 e 1640 também nos permite relacionar as demandas sociais e políticas de um tempo em
que o padre esteve profundamente envolvido com a restauração política portuguesa, tornandose personagem ativo das tramas políticas, diplomáticas e missionárias que Portugal e suas
colônias vivenciaram. Dessa forma, afirmamos inúmeras vezes que a obra é fundada na
associação entre teologia e política, relação capaz de ampliar o nosso olhar sobre os insumos
culturais que permearam a sua construção.

148

Em busca de uma atenta compreensão histórica da História do Futuro, consideramos
que o estudo da concepção de mundo é indispensável para o entendimento dos efeitos e do
sentido de sua obra. Mais do que um simples plano de fundo, o “Mundo” em Vieira é o objeto
e o meio das transformações milenaristas; o jesuíta o compreende como espaço passível de
transformações cristãs, ao mesmo tempo em que o entende como condição humana, pois dele
se circunscreve a totalidade da humanidade.
Sendo assim, em nosso primeiro capítulo pudemos notar de que forma o conceito de
natureza presente nas noções vieirianas de homem e mundo caminharam juntas para a
elaboração do pressuposto teológico de que a humanidade e o mundo são potencialmente
bons, capazes de sofrer transformações divinas. Contrapondo-se a essa ideia, Vieira também
diferencia os portugueses dos povos restantes, pois é a única nacionalidade em que não há
circunscrição territorial, o que o faz acreditar que sejam eles o povo eleito por Deus para a
difusão do cristianismo. Fundamentado em análises históricas, utilizando o vanguardismo
marítimo português como principal argumento, o padre jesuíta acreditava que os portugueses,
devido a seu espírito desbravador, eram naturalmente afeitos a grandes conquistas e, portanto,
o único povo capaz de recompor a unidade do gênero humano.
O estudo do primeiro capítulo mostrava-se insuficiente, pois associadas à concepção
de mundo vieiriana estiveram duas importantes imagens, corpo e teatro, logo se tornou
necessário investigar a importância das imagens para a cultura ibérica seiscentista. Mais do
que um simples recurso estilístico, afirmamos que as imagens são os meios e os repositórios
na construção das verdades formulares do “homem barroco”: elas tornam visível a abstrata
verdade cristã, desvelando o sentido divino para a humanidade.
Metodologicamente, entendemos que o estudo das metáforas deve se associar às
demandas históricas do tempo em que foram escritas. Para isso, investigamos como,
epistemologicamente, as noções de Teatro e de Mundo geravam sentidos para a sociedade
seiscentista ibérica, o que nos permitiu estabelecer relações com a História do Futuro e,
assim, pensar os efeitos de sua escrita na sociedade portuguesa entre as décadas de 1640 e
1660.
Ao analisarmos as metáforas corporais vieirianas, percebemos a importância delas
para a compreensão das estruturas políticas do Quinto Império; vimos que o corpo ao longo
do processo histórico humano foi geralmente utilizado como referência para se pensar o
marco e o microcosmo. Na Idade Moderna, com o avanço da medicina, as metáforas corporais
tornaram-se mais frequentes, servindo para especializar o pensamento por meio das partes do
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corpo, evocando-as em uma hierarquia que crescia em importância dos pés à cabeça.
Associando as ideias de corpo místico e corpo político, Vieira enxergou o “Mundo” a partir
de uma geografia corporal, esquadrinhando-o em unidades políticas e pensando cada
monarquia europeia como sendo uma cabeça: Portugal correspondia à cabeça suprema; as
colônias, aos seus pés.
O jesuíta ainda acreditava que o “Mundo” estava fragmentado, despedaçado e
precisava do Quinto Império para se recompor. É interessante notarmos que, na década de
1640, quando o padre já estava formulando as bases da História do Futuro, o envolvimento
com os entraves diplomáticos coloca em destaque a necessidade de se restabelecer
economicamente Portugal e erguê-la como uma potência frente às demais monarquias
europeias, o que para nós é uma evidência das tentativas vieirianas de levar a cabo o seu
projeto milenarista.
Em nosso terceiro e último capítulo, Teatro do Mundo, investigamos, por meio da
metáfora teatral, de que forma o jesuíta pensou a vida em sociedade e criou as bases de um
roteiro para a então esperada comédia dos últimos dias. Vimos que, ao metaforizar o
“Mundo” como um teatro, Vieira tratou a vida enquanto atuação, no sentido de que toda
prática humana deve estar condicionada ao desígnio divino. Viver segundo as diretrizes de
sua profecia é, portanto, constituir-se enquanto parte de uma sociedade em harmonia, praticar
a concórdia – algo ausente na corte portuguesa, profundamente marcada por disputas políticas
internas, resultando no golpe de D. Afonso VI.
Nesse momento, o Livro Anteprimeiro foi escrito como forma de o jesuíta interceder
diretamente no problema, chamando a atenção da corte para o perigo da discórdia, essa que
poderia pôr em risco o projeto do Quinto Império. Com isso, Vieira pretendia fazer um alerta
acerca da importância de Portugal para o futuro do “Mundo”. É nesse livro que a metáfora
teatral surge explicitamente; nela o jesuíta dá ênfase à atuação portuguesa, convocando os
lusitanos a sua eminente atuação e esperando, assim, que seus recursos retóricos possam
exercer influência sobre os problemas que a corte vinha passando. Para compreendermos
melhor esses acontecimentos, basta recordarmos que o livro foi escrito em cárcere, quando o
jesuíta já não podia falar publicamente, ou seja, não exercia a sua poderosa oratória.
Quando circunscrevemos as metáforas vieirianas a seu contexto de criação,
percebemos que elas transbordam as noções modernas de estilo e de estética, revelando como
a linguagem poética e artística do padre se amparava em funcionalidades pragmáticas. Tanto
o corpo quanto o teatro constituíram referências para a retórica do jesuíta, que as tornou
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vívidas e pretendia aguçar os espíritos de seus leitores. O Sermão da Sexagésima é exemplo
disso; nele, Vieira defende que todo recurso retórico tem por finalidade transformar
espiritualmente a vida dos seus ouvintes/leitores, interceder e mudar o curso da vida em
sociedade, promover a conversão e exercer a santificação do espírito humano.
A História do Futuro não foge a essa premissa, já que o seu fim é em última
instância a conversão cristã da humanidade. Para isso, o destemido e polêmico jesuíta se
muniu do Verbo, fazendo-se valer de sua compreensão orgânica da linguagem, empenhando-a
em ações e procurando sempre interceder no curso histórico de Portugal e do “Mundo”: uma
palavra envolta em um pragmatismo ideologicamente afeito a fins milenaristas. Assim, o
projeto vieiriano do futuro materializou-se em duas frentes: os primeiros esboços da Clavis
Prophetarum, rasurados já na metade da década de 1640, e o forte envolvimento do jesuíta
nos assuntos diplomáticos da coroa, que corroboram o que estamos defendendo ao longo de
nosso trabalho, mostrando como a contribuição de Vieira para o desenrolar da história
humana valia-se de intervenções políticas e espirituais.
O fato é que existiam na sociedade lusitana insumos culturais suficientes para a
difusão das profecias de Vieira, mas isso não garantiu o seu esperado sucesso; tratava-se de
um plano consciente das condições históricas do seu tempo, que, no entanto, nunca deixou de
ser ambicioso. O projeto do Quinto Império lusitano não foi derrotado pelos maometanos,
castelhanos ou hereges, mas antes pelas fatalidades e insucessos nos arranjos políticos
internos. Esbarrando em tabus de seu tempo, a obsessão de Vieira pela inserção de judeus na
malha social portuguesa pode ser vista como um grande trunfo para o desenvolvimento
português, mas que ironicamente só lhe trouxe perseguições. A audaciosa defesa pró-judaica
o fez pagar um doloroso preço: o encarceramento, a humilhação inquisitorial e o consequente
afastamento de Vieira do cenário político português. O “Mundo” de Vieira parecia
desmoronar, mas não foi isso o que o impediu de imaginá-lo na forma de um corpo e de um
grande teatro, algo que transpunha a sua própria existência. Nesse sentido, o profeta recorreu
às poderosas imagens usuais na tradição cristã, valendo-se delas como lugar comum da
mensagem divina e de suas recepções por parte dos homens, seus interlocutores.
Longe de considerar a viabilidade ou o mérito das profecias vieirianas, elas são
importantes expressões culturais do seu tempo e abrem-nos as portas para os mundos da
cultura barroca seiscentista. No entanto, deixamos ao leitor uma das mais belíssimas citações
da obra vieiriana, trecho do Sermão do São Roque, proferido em 1657, onde Antônio Vieira
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nos parece indicar uma das razões para o insucesso de seu grandioso projeto, palavras ainda
efetivas aos nossos dias:
Nesta machina do mundo, entrando também nella os céo, as estrelas têm seu
curso ordenado que não pervertem jamais; o sol tem seus limites e trópicos,
fora dos quais não passa; o mar com ser um monstro indômito, em chegando
às areias, pára; as árvores, onde as põem não se mudam; os peixes
contentam-se com o mar, as aves com o ar; os outros animais com a terra.
Pelo contrário o homem, monstro e quimera de todos os elementos, em
nenhum lugar pára, com nenhuma fortuna se contenta, nenhuma ambição,
nem appetite o farta; tudo perturba, tudo perverte, tudo excede, tudo
confunde, e como é maior que o mundo não cabe nele. 320

320

VIEIRA, Antônio. 3º Sermão do São Roque. In: Sermões. vol. VIII. Lisboa: Lello e Irmão, 1951, p.98.
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Anexos
Cronologia321
1608

*Nasce Antônio Vieira, natural de Lisboa.

1609-1615

*Pai de Vieira, Cristóvão Ravasco, assume o cargo de escrivão da
Relação na Bahia, levando seu filho e esposa, em 1815, para o Brasil..

1623

* Vieira torna-se noviço da Companhia de Jesus

1626

*O jesuíta é escolhido para escrever a carta Ânua, ocasião em que relata
o conflito contra os holandeses.
*Vieira leciona retórica no Colégio de Recife

1628

*Regresso a Salvador

1633

*O jesuíta escreve seus primeiros sermões: “Sermão da Quarta Dominga
de Quaresma”, “Sermão XVI do Rosário” e “Sermão do Nascimento do
menino de Deus”.

1634

*Declamado na Igreja do Acupe, Vieira prega o seu primeiro sermão de
teor sebastianista, “Sermão de São Sebastião”, em que declara a
possibilidade do antigo ainda rei estar vivo.

1639

*É pregado em maio o “Sermão pelo Bom sucesso das armas de Portugal
contra as de Holanda”, momento em que o jesuíta opõe a armada de
Nassau à do conde da Torre.

1640

*No dia primeiro de dezembro o duque de Bragança, D. João IV, é
declarado rei de Portugal, iniciando uma guerra entre portugueses e
castelhanos.
Restauração política portuguesa

1641

Junto ao jesuíta Simão de Vasconcelos, dois dos mais notáveis inacianos
no Brasil, Vieira é convocado para prestar obediência ao então novo rei.

O quadro cronológico feito por nós é resultado do cruzamento das obras: “Padre Antônio Vieira” (Hernani
Cidadi), “Antônio Vieira: jesuíta do Rei”, (Ronaldo Vainfaz), História de Antônio Vieira (João Lúcio de
Azevedo) e “Antônio Vieira e o Império Universal” (Silvano Peloso). Pretendemos com ela fornecer ao leito um
guia rápido e didático para a localização temporal e espacial dos principais momentos da vida do jesuíta.
Pedimos desculpe caso tenhamos deixado de fora alguns eventos, mas não temos a intenção de circunscrever a
totalidade do percurso de vida vieiriano. Caso tenham esse interesse, aconselhamos a leitura dos três primeiros
livros citados anteriormente, já que estes possuem essa preocupação.
321
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1642

No dia primeiro de janeiro, em sermão pregado na Capela Real, o jesuíta
afirma ser D. João IV o rei encoberto que Bandarra já prenunciara no
século passado.

1643

Antônio Vieira propõe ao novo rei incorporação dos judeus mercadores
espalhados em toda Europa à malha social portuguesa. Defende ainda a
necessidade da criação de uma Companhia de comércio, cujo objetivo é
a maior comercialização de especiarias em uma rede comercial que
deveria se estabelecer entre Portugal, Brasil e as índias asiáticas.

1645

Vieira o realiza voto de profissão de fé, último voto feito à Companhia
de Jesus.
(missões diplomáticas)

1646

-- Início do projeto “Clavis Prophetarum”
*Em missão diplomática na Holanda, onde trata a restituição de
Pernambuco aos portugueses.

1647

*Viagem à França com objetivo de obtenção do apoio francês na guerra
aos castelhanos.
* O jesuíta escreve o parecer favorável à venda de Pernambuco aos
holandeses.
*Proposta em que defende a imunidade inquisitorial dos cristãos novos.
*Negociação em Haia sobre o conflito holandês em terras brasileiras.

1648

*Dado a ameaça de invasão holandesa a Portugal, Vieira redige o “Papel
forte”, documento em que propõe entregar as capitanias litorâneas
próximas a Pernambuco, o que hoje reconhecemos geograficamente
enquanto nordeste, aos holandeses.
* Ainda na Holanda, o jesuíta mantém com o rabino Menasseh bem
Israel, autor da obra profética “Esperanças de Israel”, com o qual
dialogara importantes fundamentos teológicos que o inspirou nos seus
tratados proféticos.

1649

*Pernambucanos vencem holandeses nas guerras dos Guararapes
*Criação da Companhia de Comércio do Estado do Brasil, instituída por
D. João IV com a finalidade de fortalecer a economia portuguesa,
sobretudo, com o capital judaico.
*Dado o envolvimento do jesuíta com cristãos-novos e judeus, membros
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da Companhia promovem a expulsão de Vieira junto a sua ordem, o que
não pode de fato ser vigorado, já que o D. João IV intercedeu pela
permanência do confessor e “braço direito”.
1650

*Viagem diplomática com destino a Roma, cuja finalidade é a
negociação do casamento entre o príncipe português Teodósio e a infanta
espanhola. Tendo fracassado nessa missão, o padre jesuíta teve de sair às
pressas da cidade italiana, sendo ameaçado de morte pelo então
embaixador espanhol.

1651

*Com o prestígio e influência abalados, o jesuíta pretende fazer parte da
reconstituição missionária do Maranhão.

1652

*Vieira obtêm do Conselho Ultramarino a autorização para a libertação
dos indígenas escravizados no Grão-Pará e Maranhão.
Missões no Grão Pará e Maranhão

1653

* Chegada em São Luís do Maranhão, onde o padre logo procura
apreender as línguas indígenas locais.
*Se corresponde intensamente com D. João IV por via de cartas. Nela
relatando as dificuldades da missão

1654

*Pernambuco é retomado pelos portugueses, momento em que Vieira
pronuncia o “Sermão do Santo Antônio aos Peixes”.
* Retorna rapidamente a Portugal com a finalidade de instituir uma nova
legislação a favor da “causa indígena”.

1655

* Ainda em Portugal, o jesuíta prega os sermões da “Sexagésima” e o do
“Bom ladrão”.
*Instituída a “lei de Liberdade dos Índios”
*Retorno ao Maranhão.

1656

*Morre D. João IV.
*D. Luísa de Gusmão é declarada regente.

1659

*Morre o príncipe Teodósio, filho mais velho do falecido rei.
* Vieira escreve para ao padre André Fernandes, confessor da regente,
pedindo para lhe entregar a carta: “Esperanças de Portugal”. Carta
onde o jesuíta defende a ressurreição de D. João IV.
*Em percurso, a então é violada e o seu conteúdo circula entre o clero
português.
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1660

*O Conselho Geral do Santo Ofício solicita ao padre André Fernandes
entregue a carta, “Esperanças de Portugal”.

1661

*Os colonos do Pará revoltam-se e aprisionam os jesuítas por esses
defenderem a liberdade indígena, o que fatalmente ocasionou o retorno
de Vieira a Lisboa, em novembro do mesmo ano.
Retorno a Portugal

1662

*Pronuncia o terceiro Sermão do Santíssimo Sacramento para a nobreza
palaciana.
*É intitulado confessor de D. Pedro I.
*Golpe que destitui a regente D. Luísa Gusmão e antecede o reinado de
D. Afonso VI.
*O jesuíta e parte da Corte são enviados para Porto

1663

*Transferência de Porto para Coimbra.
* Em junho é solicitado sua presença pelo Tribunal do Santo Ofício,
afim de que se preste esclarecimentos sobre a carta entregue a André
Fernandes.

1664

*Consegue a permissão para escrever sua defesa por escrito. Tendo a
permissão para escrever, Vieira reuniu parte do material já escrito e
formulando o primeiro volume da “Clavis Prophetarum”: História do
Futuro: livro Anteprimeiro, cujo intuito é difundir perante o rei e sua
corte.

1665

*O livro Anteprimeiro é então entregue ao rei que não compadece de sua
situação, assim como não partilha do mesmo ânimo profético.
*Escreve os volumes I e II da História do Futuro.
*Acometido por graves enfermidades, o jesuíta não comparece ao
Tribunal.

1666

*Morte de D.Luísa de Gusmão.
* Entre os anos de 1666-7, escreve a Defesa Perante o Tribunal do
Santo Ofício.

1667

*D. Afonso cede à regência a D. Pedro.
*Em dezembro o Tribunal sentencia Vieira à pena: de reclusão em uma
casa da Companhia, censura em pregações públicas, proibição de tratas
do temas abordados em seus textos de defesa e, por fim, o pagamento
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integral das custas do processo.
1668

*Devidos as situações políticas favoráveis, pois é importante
lembrarmos que Vieira foi confessor de D. Pedro (então rei), quando
esse ainda era criança, o jesuíta por sua influência perante a Coroa
consegue a revogação das penalidades imputadas anteriormente.

*Entre 1669 e 1681, período de viagens por importantes corte da Europa, como foi o
caso da corte de Cristina da Suécia.
*1881, retorna para a Bahia onde exerce a função Superior das Missões, Visitador Geral
do Brasil (1688) e publica seus sermões a pedido da Companhia.
* Em 1697, ainda cego e profundamente debilitado, Vieira escreve a Clavis
Prophetarum, não chegando a concluí-la, já que em 18 de julho o autor dos Sermões
falece.
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