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       Vieira: um reformador profético e “engenhoso” 
 
 
 
À Nicolás e  à consolidação dos cinco séculos da pedagogia dos “seletos”. 
 
                                Porto Alegre, 2006 
 
                               por Antônio Sérgio Mendonça 
 
 
 

“Para que se ensine há uma formalidade 
a cumprir: deve-se saber” 

(Eça de Queirós, romancista português do século XIX) 

 

                                                                  e/ ou 

 

“A obra de arte não “tem” idéias, pois ela é uma Idéia”. 
(Konrad Fiedler, crítico de arte alemão do século XIX) 
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VIEIRA: O “ENGENHOSO” ESTILO BARROCO E A QUESTÃO FORACLUSIVA. 

 

 Sabe-se que o Pde. Antônio Vieira, do ponto de vista de sua atuação pública e 

mesmo através de sua obra, poder-se-ia caracterizar como um “reformador”, fosse no 

âmbito da política, fosse no âmbito dos costumes. 

 Literalmente proposto como pertinente à questão foraclusiva, este termo, (para 

Lacan) também seria equivalente ao que na classificação de Jules de Gaultier, por ele 

citada em sua tese de doutoramento, corresponderia ao bovarismo científico, próprio do 

“gênio do conhecimento”, embora ao prever  o “rei-morto” como “salvador da pátria” 

também resvalasse para o bovarismo passional, próprio do “gênio da espécie”. Por esta 

razão, não seria demais inscrevê-lo em ato, por ser ele, de fato e de direito, um “contra-

reformador” jesuíta, não só nas internas relações existentes entre esta temática e a citada 

questão foraclusiva, mas também vê-la, nele, como o retratar estético-alegórico do que 

Lacan em seu seminário: “O Sintoma” denominou de “avoir un symptôme”. Isto porque, 

ali se expõe uma retórica engenhosa da “palavra-chave” que nos indicava ser a pedagogia 

eclesiástica, e porque não tridentina e neo-gótica (?), o seu caminho para obtenção de tal 

“performance”. E poderemos, literalmente, fazê-lo nos limites de sua obra: “Os Sermões” 

e, assim, vê-lo como um dos que acreditava ser, por esta via, possível a suspensão do 

EDUCAR, da PEDAGOGIA, enfim, de uma das impossibilidades megalômanas apontadas 

por Freud. Sem dúvida, Vieira nos iria propor a suposição pedagógica de efeito místico e 

persuasivo que o remeteria ao posto de lugar-tenente da Verdade, vendo-a no nível da 

sinceridade, como uma evidência da “palavra de Deus” a ser, emotiva e eidéticamente, 

transmitida de forma a que se tornasse o modo adequado de veiculação do VERBO e de 

seu princípio. Era, para tal, um “terapeuta” no literal sentido do “que converterá os gentios 

e/ ou infiéis”, porque, mesmo cristãos, estes deveriam ser adequadamente convencidos da 

palavra divina. Todavia, é óbvio que o contexto desta explicação nos conduz ao “Sermão 

da Sexagésima” e a sua estratégia como ícone da transmissão do divino. 

 Abrindo um parênteses, lembraria que a leitura hodierna da crítica recente e 

brasileira sobre a obra da Vieira tem-me sido gratificante, já que é realizada por autores 

que tiveram lugar na memória de minha vida intelectual. Ela avança, com argúcia, no 



CooJornal 
ISSN 1676-9023 

opinião acadêmica 
Ano 9 - Nº 476 em 13/05/2006 - Rio de Janeiro - Edição Semanal 

 

 3

deciframento da significação, da linguagem e do gozo em Vieira e, por essa razão,  temos 

que reconhecer como meritórios os trabalhos dos doutores: Leodegário A. de Azevedo 

Filho, Sônia Salomão, Luiz Felipe Baeta Neves e Júlio de Carvalho. Contudo, abstenho-me 

de citá-los, pois não se fixam na questão agora, por mim, levantada, nem teriam que fazê-

lo. Mas, aqui vai, mais uma vez, o reconhecimento por esta e pela anterior geração 

representadas por quatro legítimos autores, o que, por tantas vêzes, não foi devidamente 

reconhecido, tendo sido várias vezes calada, e, sobretudo, ainda hoje, não devidamente 

aproveitada e/ ou valorizada. 

 Fechado o parênteses, recordamos que se sabe, inclusive, ter sido Vieira 

considerado o maior orador sacro de seu tempo e que, para êle, pregar era semear e semear 

era apresentar, com autoridade e autoria, a “palavra de Deus”. Vieira destacou-se 

eclesiástica, literária e politicamente em seu tempo, que era Barroco, de Seiscentista hora 

certa, propagador do espírito tridentino no que este buscava a renovação da eficácia “da 

palavra divina”. Se a Reforma Luterana inibira a palavra de Roma, caberia ao Sermão, à 

pregação, transmitir, com convicção e eficácia, “a palavra divina”, constituindo-se numa 

nova arma verbal para os que juraram ter: “um só Deus, uma só Fé, uma só espada”. Desse 

modo, por ilusão retórica, propunha-se a reforma do espírito de uma sociedade injusta, 

derradeiro recurso da eclesiástica pedagogia platônico-jesuítica dos “seletos”. 

 Sua gênese histórica, contudo, não nos enviará, como em José de Anchieta, ao 

Colégio das Artes de Coimbra, e sim ao solo pátrio do Colégio Jesuítico da Bahia, o que, 

todavia, não impediu que Vieira praticasse o melhor latim novilatino (pós-quinhentista) 

que se tinha notícia. Então, no Sexagésimo Sermão (dos Sermões), por ser este apresentado 

como um modelo pedagógico a ser seguido: “a arte de pregar”, Vieira, pela via do discurso 

retórico pertinente, concebeu, acoplada ao Seminare/ Semear, o quiasma conceptista e a 

lógica natural de sua “etimologia messiânica” a ser usada no lugar da “etimologia dos 

etimólogos”, bem como ao paradoxo enquanto expressão dessa nova “lógica natural”. 

 A esses procedimentos, à “etimologia por inversão” e a linguagem como uma 

escultura verbal, constituinte estilística, do pensamento, Antônio José Saraiva denominou 

de “discurso engenhoso” e o atribuiu à organização sintático-semântico do “Sermão da 

Sexagésima”. Porém, ainda sobre o quiasma, pode-se dizer que ele o pratica ao incorporar 

sua matriz latina, helenista, por exemplo, na evocação do poeta Vergílio ao estabelecer em 
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(X) a correspondência semântica, no referido Sermão, entre “tempestade” e “tumulto”. No 

texto de Vieira a dita “etimologia messiânica” também será vista como um item retórico 

fundamental ao citado “discurso engenhoso”. Lá, por exemplo, a expressão: “Lusitânia, 

Ocidente na Europa” é explicada pela seguinte similitude: 

                        Luz                               Ocidente 

                                                              Ocidente                     Lusitânia 

                                                

                         Luz                                                                   Lusitânia 

                        Logo,     Lusitânia                               Ocidente na Europa 

 

A estes procedimentos estilístico-retóricos seriam acrescidos tanto a utilização da 

“etimologia por inversão”, quanto o valor sêmico da dita “escolha lexicológica”. Devendo-

se, no primeiro caso,  descrever a palavra como se fora um traço escultural, ou seja, 

adjetivá-la com um valor morfológico derivado para, em seguida, reconfigurá-la 

semanticamente. Portanto, a expressão latino-vulgar, porque derivada da leitura medieval 

de São Mateus: “ non est meum, dare vos” (“não está em mim dar-vos”) iria, pela 

supressão de “non” (não), invertendo-se a ótica da leitura, virtualmente, evocar a imagem 

da rainha imaginária, pois só esta teria o dom de conceder, dar. Porém, no segundo caso, já 

se descreveria o sentido radical (na acepção gramatical do termo) e originário da palavra e, 

ao invertê-lo, obter-se-ia uma nova etimologia que, por sua vez, passaria a ter “valor 

natural” e, como todo “valor natural”, estabeleceria um fundamentalismo da Fé. Este iria 

corroer, tornar sem efeito, a 1ª acepção apresentada. Portanto, quando Vieira comenta, por 

exemplo, o capítulo IX de João Evangelista que era pertinente ao episódio da “cura do 

cego”, toma-o como metáfora para a “cura dos cegos de espírito”. Para tal irá estabelecer, 

mais do que uma contra-forma, o equivalente verbal ao contra-ponto musical barroco ao 

deslocar a significação de nós (pronome) para a de nós (substantivo) e, através da 

homografia, estabelecer a polissemia e será aí o nós (substantivo), por remeter ao Verbo de 

Deus, que poderá curar a “cegueira do espírito”. Concluindo essa parte, lembramo-nos que 
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tais procedimentos (relativos ao discurso engenhoso)  brinda-nos ainda com a utilização 

estilística da imagem/ palavra enquanto elemento constitutivo do pensamento. 

 Neste mister, tal palavra seria utilizada tanto com valor de parábola, quanto de 

hipérbole e/ ou, metáfora. E, então, poder-se-á concluir ser este o seu estratagema 

transmissivo e pedagógico. Logo, se a “etimologia messiânica” portava a memória natural 

da “palavra de Deus”, seria esta imagem verbal constituinte a operadora da transmissão 

adequada de um ponto de vista pedagógico compatível emotivamente com a persuasão 

pretendida da audiência. Assim sendo, nessa transmissão, as palavras gritadas seriam 

relativas ao “coração” exaltado e a despertar a atenção dos fiéis, já a palavra sussurada, de 

transmissão auditiva, suave, emanaria do “coração” do pregador e falaria diretamente ao 

“coração” da audiência, pois assim ecoaria, ali, a “palavra de Deus”. Portanto, a  

hiperdeterminação desses dois procedimentos, que sejam: a pregação sincera e a obtenção 

da transmissão da “palavra divina”, aproximaria a sua pedagogia reformista, própria da 

pregação, da questão da profecia, o que poderia trazer o risco de um novo viés foraclusivo. 

Caberiam, contudo, dois comentários imediatos: 

1º) Inicialmente esse recurso retórico utilizado tem o valor de verdadeiro “ponto de fuga” 

verbal, tornando-se, assim, conexo à lição de Velasquez, inscrevendo-se, ambos, na versão 

ibérica do “século cartesiano do talento”, isto por darem ao espaço e ao argumento valor de 

não-objeto, objeto a. Mas, se a questão da profecia reinscrever o “engenhoso estilo” na 

VERWERFUNG teríamos, pois o     S(A)/a   (o sujeito do delírio no lugar do objeto de 

gozo). Goza-se com o espaço, goza-se com o argumento, mas, ambos, são representados na 

linguagem. A dúvida, se estaríamos diante de um ou outro procedimento, poder-nos-ia 

enviar, também, à similitude arqueológica (no sentido  foucaultiano do termo) entre essa 

“palavra de Deus”, assim representada e capturada ao ser transmitida no “discurso 

engenhoso”, e o que o esteta alemão Walter Benjamin, estudioso do Barroco Tedesco, 

denominou de “linguagem adamítica”, que seria, também, foracluinte e natural, conquanto 

ainda presa aos contornos quinhentistas do Barroco Alemão. Vieira, pois, deu curso 

seiscentista ao jesuítico Barroco precoce, antecipado, por ser tridentino, e 

consequentemente  quinhentista, sofisticando-o, retoricamente falando, por dotá-lo, já que 

era de “hora certa”, da substituição do formalismo frugal, sobretudo em arquitetura, em 

favor, principalmente, do Conceptismo de Idéias Teológicas e do Culteranismo retórico, 
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lançando-os para além tanto da melancolização soturna de um Quevedo, quanto dos 

espasmos e “exageros” formais de um Gongora. Mas, não nos podemos esquecer que 

Vieira adotou, por hipótese, a verdade literal de Deus contra a insinceridade dos 

pregadores em geral, o que é, pois, o “leit-motiv” do “Sermão da Sexagésima”. E, 

inclusive, devemo-nos lembrar que estes seus novos procedimentos retóricos se 

propunham a produzir e a atingir a conversão terapêutica dos fiéis, por lhes afetar 

decisivamente o “coração”, tocando-o com a “palavra de Deus”. O que é, do ponto de vista 

psicanalítico, um magnífico exemplo de uso da retórica da “palavra-plena” (lá onde, se 

castração houvesse, poderia haver sublimação) que, para tal se irá decompor em algumas 

palavras-chave que, por sua vez, afetariam a sensibilidade, aí já mística, e ampliariam, na 

audiência, a percepção da palavra divina. Toca-os com o gozo do Verbo incluindo-os na 

“palavra de Deus”. Todavia, o Presidente Schreber, se não fosse afetado pela via da 

VERWORFEN (auto-excludente), teria, também, possivelmente, sido visto, não apenas 

como o que de fato foi, isto é: o excluído pelo ascetismo pedagógico de um pai severo cujo 

nome o excluía, inclusive, da filiação de Deus; não apenas como “A Mulher de Deus” 

afetado (a) pelo “assassinato da alma” que tangenciou até o próprio “Homem dos Lobos”, 

mas como a manifestação da “língua fundamental”, no que esta  renegava a “palavra de 

Deus”. Já o Padre Antônio Vieira, ao contrário de Schreber,  conjugará a palavra divina já 

que, por escutá-la, sabendo-a ler biblicamente, irá propagá-la juntamente com a profecia, 

ainda que quase seja “condenado” ao prometáico castigo da ex-comunhão humana, que 

conseguiu evitar ao defender-se, brilhantemente, face à Inquisição domenicana, o que, 

entretanto, não impediu que a transmissão do VERBO lhe fosse negada; 

2º) Neste comentário lembraríamos que, do ponto de vista da História das Mentalidades, o 

Século XVI apontou para a Utopia e designou a Sublimação como sua manifestações 

básicas, enquanto o Século XVII viu  a profecia, também, ser tida como uma manifestação 

do: “L’une-bévue” (do Ics-Real) na acepção de Lacan. E o foi naquilo que o Barroco 

representou como um gozo místico-masoquista configurado na alegoria da morte; já em 

Vieira o veremos inscrito na esteticização alegórica do “avoir un symptôme”. No entanto, é 

preciso ter cuidado, pois isso jamais significará dizê-lo (do autor e do homem) “psicótico”  

e sim que necessitamos nos dar conta de que ao se hiperdeterminarem, em sua obra, o 

Conceptismo Profético e o cultismo “engenhoso”, para além da continuidade não-
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sebastianista ali dada ao mito novo-cristão de “O Encoberto”, poderemos ver a profecia do 

5º Império abraçar a significação utópica, desde que, mantida a predestinação helênica 

(ática), se abrisse mão da ressurreição do Rei. Preconizar Portugal como o 5º Império do 

Mundo é uma possível utopia que se professa como uma tendência, uma esperança, desde 

que se abra mão da predestinação literal e factual.  Se não se abrir mão, estaremos diante 

da assujeição da “Chave dos Profetas”, como texto subterrâneo da profecia místico-

política, ao que Freud, ao ler Schreber, designou, lá, como sendo a foraclusiva “língua 

fundamental”. Pode-se ainda dizer que, no regime do necessário, a ilusão e/ ou a crença 

foraclusiva de Vieira, derivada de seu gozo masoquista para com o “infortúnio político”, 

“precisasse” acreditar na suposição literal e factual da ressurreição do Monarca morto (D. 

João), que seria, já, então, no lugar de Dom Sebastião, o verdadeiro e novo Messias deste 

Portugal 5º Império do Mundo, mas, recorde-se que não é disso que trata o “discurso 

engenhoso”: o “Sermão da Sexagésima” e sim de uma lição retórica compatível com o que, 

no mesmo autor, representou a retomada barroca de uma tradição épica Clássico-

Maneirista: a do “povo eleito”, que era mítica e utópica. Está-se, pois, a um passo, só que 

submetido à lógica natural determinante na e da Profecia, de Portugal vir a ser, da 

Cristandade e do Mundo, um 5º Império. Então, este mito utópico do povo eleito, Gnosis 

em EROS no dizer de Stephen Reckert, torna-se a fonte épica, que é atualizada, 

inicialmente, na Quinhentista semântica da esperança, e, posteriormente, na determinação 

mística da Profecia, daí chamar-se: “Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo”. 

Algo como um Camões revirado que, paradoxalmente, abandonasse a advertëncia tardo-

gótica de Restelo e torna-se místico o outrora fálico significado de esperança, mantendo-

lhe, sobretudo, o masoquismo da espera como o fez o personagem Jacob em seus “sete 

anos de pastor”. 

 Finalizando, diríamos que não há dúvida de que a lição retórica de Vieira resgata, 

para as Artes Literárias e Oratórias, a lição “engenhosa” de um discurso que, na visão de 

Lacan, seria não entrelaçado, onde Real Simbólico e Imaginário estariam justapostos e 

“embutidos”. Contudo, se não o pratica, resgata esteticamente a necessidade de fazê-lo. E 

esta articulação foraclusiva e não-entrelaçante é definida por Lacan em seu seminário: “O 

Sintoma” como própria de um: “avoir un symptôme” que incorporasse o sentido da 

reforma, do Messias e da esperança profética no advento do Verbo de Deus. Entretanto, a 
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“linguagem  adamítica” preconizada por um Benjamin, a “língua fundamental” de um 

Schreber descrita por Freud, entre outros, realizaram, ainda que por via foraclusiva, a 

passagem do Verbo divino à condição de “palavra-plena” e daí às palavras-chave que 

constituiriam o seu sentido fundamentalista. Vieira, todavia, a representou esteticamente 

como forma de esteticização alegórica, pouco importa se, na vida real, dela ora divergiu, 

ora acatou, pois seu estilo nos ensinou a transmití-la e Antônio José Saraiva a descrevê-la, 

pois, “avoir un symptôme” é, antes de tudo nele, acreditar na mística possibilidade de que 

o único sentido do gozo com a morte é dado pela “palavra divina”. Trata-se do avesso da 

Castração, que se define em Lacan, após a insistência freudiana, como: “o impossível saber 

sobre o gozo”, que  Teresa de Ávila acreditou portar e transmitir pela “ejaculação mística” 

por Bernini retratada, já o Padre Antônio Vieira opta por uma adequada e sincera (por ser 

convincente, persuasiva e terapêutica) pregação teológica, jesuítica e engenhosa da 

“palavra de Deus”. Mas, sem dúvida, a profecia assume ali, esteticamente, uma forma 

alegórica, onde não se valoriza a “amada morta” aos olhos do leitor qual uma fênix, como 

na lição tedesca, mas se qualifica, com igual valor, a “palavra divina”. 

 Em suma: se confirmada a suposição da retórica, do estilo e/ ou do discurso 

“engenhoso” por A. J. Saraiva atribuído ao Pde. Antônio Vieira, ter-se-á dado forma à 

esteticização alegórica da “palavra plena”, sem dúvida um inegável contributo, barroco e 

ibérico, à “pedagogia dos seletos” de um arrojado contra-reformador, mas, ao se dar valor 

de objeto a ao argumento, ter-se-á incluído o mesmo na definição lacaneana de Barroco 

exposta no “Encore” (Mais Ainda): “A representação da alma (espírito) pela escopia 

corporal”. 
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Nota Final 

 

 Após esta, para mim, exaustiva exposição, creio que ficou estabelecido o nosso 

ponto de vista. Ele implica em dizer que há, perpassando a obra e a vida pública (política) 

de Vieira, uma questão foraclusiva trazida pelo tema do REFORMADOR. Contudo, esta 

questão diverge, em sua resolução, de Joyceana “Santidade”, não só pela Escrita e História 

apontarem para contextos e épocas diversas, como pelo fato de ali não haver a evidência de 

restauração da nomeação, pela reparação da claudicância, paterna realizada por uma 

sublimatória obra-em-progresso. Se o recurso de Joyce foi tomasino e jesuítico a Igreja  

Irlandesa representava a maternidade a ser dissolvida para que o nome Joyce fosse 

restaurado como próprio pela autoria do filho. Também não nos parece mera expressão 

passiva e lombar das suposições fundamentais e adamíticas que nos remeteriam, 

respectivamente, a Schreber, via Freud e a Walter Benjamin. Até porque suas metáforas 

delirantes inscreveriam o delírio, propriamente dito, no âmbito do que Lacan, em “As 

Psicoses”, denominou de “língua embutida de salsicheiro”. Voltando-se a Vieira, vemos ali 

conviver o estilo barroco do discurso engenhoso, de fato, uma esteticização alegórica da 

transmissão do verbo do Deus morto e a temática do reformador em seu sonho prometaico. 

Este, bem como, a juízo de Lacan, sua versão romântica (que foi a pedagogia de Rousseau) 

se inscreveriam na freudiana VERWERFUNG, bem como na lacaneana foraclusão sob a 

forma de “avoir un symptôme”. O mesmo destino nos pareceria ser o da profecia se 

justaposta à temática da credibilidade da ressurreição. Contudo, haveria, sem dúvida, outra 

possibilidade que seria considerá-la como herdeira estética da alegorização política e como 

tal reinscreveria a Gnosis mítica do “povo eleito” no gozo místico da profecia da 

esperança, desde que fosse suspensa a sua determinabilidade fundamentalista. Ali se 

profetiza, se messianiza, o destino, já então romano, tridentino, cristão e místico, como o 

único gozo possível de ser obtido se Portugal quiser vir a evitar a eternidade de decadência, 

pois neste lugar profetizou-se a RESTAURAÇÃO. Vieira restaura a palavra do Pai (Deus) 

no representante do filho: um também Messias português a ser ressuscitado, sem dúvida 

uma suposição megalômana. 
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