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RESUMO 

 

 
SANTOS, M. L. F. O gesto da palavra: prolegômenos a um estudo da actio nos sermões 

impressos de Antônio Vieira. 2016. 127 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas. Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Programa de Pós-

Graduação em Literatura Brasileira, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

 

 

 

O objetivo do presente estudo é apresentar uma sistematização que possibilidade do estudo da 

actio na parenética seiscentista, em particular a de Antônio Vieira. Mediante entendimento do 

sermão como gênero ou prática discursiva historicamente determinada, pretende-se 

demonstrar que o sermão é um gênero performático que depende de três eixos fundamentais: 

o ethos do pregador (pessoa), a circunstância de pregação (espaço, tempo e público) e o 

enunciado propriamente dito. Como sermão impresso, verifica-se ainda a existência de uma 

actio simulada que, mediante protocolos de leitura estabelecidos pelo autor, visa a substituir a 

actio real (que é irrecuperável) e direcionar a leitura do sermão para determinada finalidade. 

 

 

 

Palavras-chave: Retórica, Artes, sermão, Antônio Vieira. 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 

SANTOS, M. L. F. The gesture of the word: Prolegomena to a study of actio in the printed 

sermons of Antônio Vieira. 2016. 127 f. Thesis (Doctoral) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas. Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Programa de Pós-

Graduação em Literatura Brasileira. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

 

The aim of the present study is to present a systematization that can be used for the study of 

actio in the 17th Century sermons, in particular Antônio Vieira 's. Through an understanding 

of the sermon as a genre or a historically determined discursive practice, the aim is to 

demonstrate that the sermon is a performance genre that depends on three fundamental axes: 

the ethos of the preacher (person), the preaching circumstance (space, time and audience) and 

the text itself. As a printed sermon, there is also a simulated actio that, through reading 

protocols established by the author, aims to replace the real actio (which is irrecoverable) and 

direct the reading of the sermon for a certain purpose. 

 

 

 

Key words: Rhetoric, Arts, sermon, Antônio Vieira. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando Fernando Pessoa elogia Antônio Vieira, chamando-o de Imperador da 

Língua Portuguesa, a sua avaliação recai em uma leitura comum, do século XIX, que 

corresponde a associar o texto vieiriano a uma espécie de beletrismo. O julgamento é 

estético e obra é entendida como “literatura”. Isso justifica a inclusão de seus sermões 

em um cânone literário: seja ele português ou “brasileiro”, como se fosse realmente fácil 

determinar se Vieira estava cá ou lá. Mas o que realmente uma classificação como essa 

diz sobre a obra de Vieira, em particular a parenética? 

Diz que os fundamentos que a crítica pós-romântica utiliza para determinar a 

posição de Vieira em determinado sistema literário cai anacronismo. As práticas 

discursivas possibilitam a criação de discursos como os seus sermões já não funcionam 

em uma sociedade como a nossa. Para entendê-los, é preciso retornar no tempo e, como 

se raspássemos um palimpsesto, descobrir o enunciado que se esconde por trás do 

enunciado que “sistemas literários” atuais utilizaram para classificar a obra do Vieira. 

A hipótese de trabalho que pretendo demonstrar é de que a raspagem desse 

palimpsestos nos revela três momentos distintos de enunciação: o sermão pregado, que 

corresponde à pregação propriamente dita, ocorrida em temp e espaços determinados, e 

que não podemos recuperar; o sermão impresso, que corresponde à enunciação situada 

no momento histórico em que Vieira resolveu estampar sua obra parenética; e o sermão 

lido, que corresponde a atualização que é feita a cada leitura do sermão empreendida 

por um leitor determinado (Fernando Pessoa, por exemplo). 

Defendo, ainda, a existência de duas performance distintas: a actio real, que é a 

do momento de pregação, e a que denomino como actio simulada, criada a partir de 

processos (editoriais e linguísticos) que listarei neste trabalho. 

A Parte I corresponde à delimitação do gênero sermão a partir do estudo de três 

eixos fundamentais à sua análise: a pessoa, a circunstância (espaço, tempo e público) e o 

enunciado propriamente dito. 

Na Parte II, estudo o sermão impresso e demonstro que o momento de 

publicação o transforma em um enunciado distinto. Apresento, ainda, os protocolos 

editoriais característicos da época. 
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A Parte III corresponde a um estudo de cada um dos tipos de performance a 

que aludi: a actio real e a actio simulado. Na peroração, finalizo o discurso com as 

conclusões. 
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O SERMÃO COMO GÊNERO 

 

Maingueneau, ao analisar o gênero sermão, apontando suas diferenças de uso 

ao longo dos séculos, descreve-o como “discurso monologal oral”, mas enfatiza a 

existência de uma dimensão performática, ao destacar a preocupação com a voz, com a 

postura, além dos cuidados com a adequação de todos esses elementos (incluindo a 

parte textual) com o local e o auditório ao qual a enunciação se dirige.
1
 Sua visão é a de 

um teórico da análise textual, obviamente, que enxerga esse tipo de enunciação, 

privilegiando suas características linguísticas, deixando para segundo plano aquilo que 

se caracterizaria como paratextual: a actio, propriamente dita. 

Contudo, longe de entender o sermão como “prática monologal” que se 

configura em uma “enunciação linguística” dirigida de forma unívoca a um público 

específico, interessa-me estudá-lo como prática discursiva historicamente determinada, 

no sentido de que se elabora mediante “convenções letradas” vigentes no período de sua 

produção.
2
 Isso significa (e aqui concordo com Mainguenau) que, para entendê-lo, 

como gênero, é necessário investigar as preceptivas retórico-poéticas que o 

fundamentam e inseri-las no contexto social e histórico em que elas se atualizam: no 

caso de Vieira, uma Península Ibérica dominada por uma Igreja católica 

contrarreformista e por monarquias absolutistas, integradas em uma sociedade que 

funciona como “Corpo Místico”, ou seja, como organismo no qual seus membros, do rei 

ao mais humilde súdito, em um esquema piramidal, possuem funções específicas, em 

prol do bom funcionamento do Corpo, sob a iluminação da Graça Divina, que vem de 

Deus.
3
 

Por isso, para entender não só Vieira, mas outros como Paravicino, Granada, 

Possevino etc., não basta um estudo meramente formal, que explicite as piruetas 

estilísticas, que certa parte da crítica literária caracterizou como “estilo barroco”. O 

estudo desse “estilo” deve integrar-se, na obra do jesuíta, como verificou Pécora, 

reportando-se “à concepção cristã particular que justifica sua origem e proporciona sua 

finalidade”.
4
 Portanto, ao buscar uma delimitação do gênero sermão, tal como ele se 

entende na oratória eclesiástica dos séculos XVI e XVII, é preciso conciliar sua 
                                                           
1
 MAINGUENOU, D. Doze conceitos em análise do discurso. São Paulo: Parábola, 2010, p. 105-106. 

2
 PÉCORA, Alcir. À guisa de manifesto. In: Máquina de gêneros. São Paulo: EDUSP, 2001, p. 12. 

3
 CERDÁN, Francis. Introducción critica. In: Paravicino, Hortensio. Sermones cortesanos. Madri: 

Editorial Castalia, 1994, p. 31. Cf., também,  HANSEN, J. A. Prefácio. 2. ed. In: Pécora, A. Teatro do 

sacramento. Campinas: Ed. UNICAMP, 2008, p. 9-10. 
4
 PÉCORA, A. Teatro do sacramento. Campinas: Ed. UNICAMP, 2008, p. 36. 
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fundamentação, que é principalmente retórica, com as necessidades político-teológicas 

do Corpo Místico. 

Primeiramente, é importante notar que se trata de um gênero no qual o 

processo de enunciação se liga de maneira quase indissociável à pessoa de seu produtor 

(na realidade um ethos, retoricamente construído) e às circunstâncias (tempo e espaço) 

em que se enuncia. Isso o diferenciaria, por exemplo, de peças de autores teatrais, como 

Calderón de la Barca ou de Shakespeare, pois estes as escrevem para que sejam 

encenadas por determinados grupos, em situações diversas. Obviamente, cada 

encenação é única, uma circunstância impossível de se repetir integralmente, como na 

verdade acontece com todo ato enunciativo. Mas não existe, para o drama, uma 

dependência tão forte entre texto e circunstância, como acontece no caso de sermão. 

Uma companhia de teatro pode certamente montar um Hamlet, com sua estrutura 

semiótica base (seu enredo, seus actantes, sua ação), a um público contemporâneo, 

atualizando-a. A apresentação integral de um Sermão de Santo Antônio aos Peixes, tal 

qual como fora pregado em sua época, causaria de certo estranheza, e qualquer tipo de 

atualização o descaracterizaria.
5
 

 E, também, Hamlet não é Shakespeare, no sentido de se entender o 

personagem como projeção ou representação psicológica do autor; ou seja, não faz 

sentido assistir à peça com o intuito de buscar nela uma pretensa identidade da pessoa 

que a escreveu. No sermão, contudo, o pregador constrói uma persona que necessita ser 

verossímil com os atos do próprio sujeito. Ou seja, não faz sentido, por exemplo, pregar 

contra os vícios da corte e, ao mesmo tempo, agir como o cortesão mais vicioso. A 

máscara social do orador deve adequar-se ao seu discurso.  

Tendo em vista as questões apresentadas, concentrarei a definição do gênero na 

análise de três aspectos ou eixos fundamentais: a pessoa (o ethos), a circunstância 

(tempo e espaço da pregação), e o enunciado propriamente dito, entendido como 

constructo textual produzido a partir de regras retórico-poéticas.  

 

 

 

                                                           
5
 Certamente há usos contemporâneos da obra de Vieira, como é o caso de recitações de trechos de seus 

sermões pela cantora Maria Bethânia. São, no entanto, leituras que afastam consideravelmente o texto das 

características do gênero. A atualização de um Hamlet continua a ser um drama; a recitação de trechos de 

um sermão de Vieira converte-o em objeto literário destinado à apreciação estética. Sobre essa mudança 

de perspectiva, tratarei melhor no segundo capítulo deste trabalho. 
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1. ENUNCIADO 

  

O sermão fundamenta-se, sobretudo, em preceitos retóricos e poéticos 

Contudo, não se resume a eles; antes, subordina-se à teologia, como ancilla theologiae, 

sendo o discurso o meio pelo qual se entende, se valida e se obedece à Palavra.  

Lausberg, em manual que sistematiza o que ele denomina como “retórica 

literária”, explica-nos que a retórica faz parte tanto das “artes práticas” quanto das “artes 

poéticas”,
6
 classificação que se refere à divisão entre teknai pointikai (as “artes 

poéticas”) e teknai praktikai (as “artes práticas”). A primeira é responsável pela criação 

de um opus – uma obra – conformada por um artifex – artífice – portador de uma 

scientia, adquirida mediante exercitação e imitação (exercitatio e imitatio), que 

determina o funcionamento de sua arte (ars). Fazem parte da segunda, por sua vez, as 

chamadas “artes representativas”, que pressupõem a existência de uma obra poética, 

transformada em “função momentânea” por um “artista prático” (por exemplo, o cantor, 

o recitador, o músico e o ator). Dá-se, nesse caso, a transmutação de opus em actio.
7
 

As cinco partes da retórica participam tanto do processo de produção do 

enunciado (mediante invenção, elocução e disposição) quanto de sua execução (a ação, 

com o auxílio da memória),
8
 apoiando-se em preceptivas cujas autoridades são, 

principalmente, Aristóteles, Cícero, o Anônimo de Retórica a Herênio e Quintiliano, 

entre outros. Todos os citados escreveram manuais, os quais possuem estreitas relações 

com a situação social e histórica na qual foram escritos, o que se evidencia pelo fato de 

que cada um, a seu modo, privilegia determinado fim, parte da retórica, gênero, estilo 

etc.. Por isso, mesmo aparentados, há elementos que os diferenciam, embora o 

denominador comum seja o mesmo. 

Esses manuais clássicos nos apresentam e nos ensinam a função e os 

procedimentos inerentes a cada parte da retórica: (a) a invenção (heurésis, inventio), que 

cuida da seleção de lugares-comuns e argumentos; (b) a disposição (taxis, dispositio), 

que organiza e ordena esses lugares e argumentos, no discurso; (c) a elocução (lexis, 

elocutio), pela qual selecionamos palavras e figuras (de palavras ou de sentenças), para 

a composição do enunciado; (d) a memória (mneme, memoria), que corresponde à nossa 

capacidade de reter o enunciado como um todo, em nossa mente, a partir de exercícios 

                                                           
6
 LAUSBERG, H. Manual de retórica literária. Vol.1. Madrid: Gredos, 1999, p. 87. 

7
 LAUSBERG, H., op. cit. p. 65-66. 

8
 LAUSBERG, H. op. cit., p. 88. Cf., também, Quintiliano 2, XVIII, 15. 
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mnemotécnicos; e (e) a ação (hypocrisis, actio ou pronuntiatio), que é a execução ou 

desempenho do enunciado diante de uma plateia específica, em um momento 

determinado. 

Antes de aplicar essas partes para produção e pronunciação do discurso, há de 

se considerar a finalidade e o tipo de auditório a que o enunciado se reportará. Nesse 

sentido, existem três gêneros retóricos: (a) o judiciário, dirigido a um júri, acerca de um 

caso passado que se encontra em julgamento, cuja narração deverá classificá-lo como 

justo ou injusto, mediante acusação ou defesa; (b) o deliberativo, voltado a uma 

assembleia, com o intuito de analisar determinada causa futura, de modo a verificar se é 

útil ou nociva, para então aconselhar ou desaconselhar; e (c) demonstrativo, dirigido a 

uma plateia circunstancial (portanto, vária), no sentido de elogiar ou vituperar, em 

tempo presente à enunciação, alguém ou algo, classificando-o como nobre ou vil. 

Determinar o gênero retórico é imprescindível para o passo seguinte, que 

corresponde à seleção de argumentos, no nível da inventio. Estes podem ser de ordem 

afetiva (pathos, escolhidos para suscitar afetos como ira, temor, alegria etc., 

relacionando-se ao auditório; e ethos,
9
 persona, construída retoricamente, ou seja, não 

no sentido psicológico, para a apresentação) ou lógica (referida em Aristóteles como 

logos). Os argumentos lógicos são basicamente intratextuais, ou seja, construídas no 

enunciado, mediante silogismo (entimemas), que podem ser verossimilhanças ou 

indícios, ou exemplos. 

Após a apresentação dos argumentos, é necessário prová-los, o que se faz 

mediante provas intrínsecas (entekhnai), criadas silogisticamente pelo orador no 

enunciado, ou extrínsecas (atekhnai), ou seja, não provenientes da arte, mas sim de 

testemunhos, documentos confissões etc.. 

Por fim, forma-se o enunciado seguindo uma ordem bem específica. Por meio 

da invenção, selecionam-se os argumentos. Em seguida, ordena-se o discurso, 

considerando o que é mais adequado a cada uma de suas partes (“partes do discurso”), 

que são: (a) exórdio ou proêmio (prooimion, exordium), que corresponde ao início no 

discurso, quando se apresenta a matéria e se operacionalizam mecanismos para deixar o 

auditório dócil, atento e benevolente; (b) narração (diegesis, narratio), que é a 

exposição dos fatos, a narrativa propriamente dita; (c) confirmação (pistis, confirmatio), 

em que se realiza a apresentação das provas e a refutação (refutatio) dos argumentos 

                                                           
9
 Sobre o ethos, em específico, falarei na análise daquele que considero o segundo eixo fundamental do 

gênero sermão: a pessoa. 
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contrários; (d) digressão (parekbasis, excursio), que corresponde a um “trecho 

destacável”, por não ser obrigatório e não possuir posição fixa, com uma função que 

pode ser tanto de deleitar quanto de suscitar afetos no auditório; e peroração (epílogos, 

peroratio), que corresponde ao fim do discurso, podendo, ainda, subdividir-se em 

amplificação, paixão e recapitulação. 

Estabelecida a ordo, prossegue-se com a seleção das palavras mais adequadas e 

das figuras (ornatus) que servirão de adorno ao enunciado (figura de palavras, tropos; 

figuras de sentença, schematas). É prudente que essa escolha considere a correção do 

ponto de vista tanto da palavra quanto da oração (puritas, em oposição ao vitium), o que 

corresponde a uma preocupação da gramática, que é ars bene loquendi. Deve-se 

considerar também a clareza na expressão, de modo a evitar a obscuridade (perspicuitas 

em oposição à obscuritas). Todas essas escolhas elocutivas, enfim, precisam levar em 

conta o estilo pretendido no discurso: humilde (genus humile), grave (genus grave) ou 

médio (genus mediocre). 

Com o enunciado pronto, basta executá-lo. É quando chegamos à actio, que, 

com o auxílio de técnicas mnemotécnicas de apelo visual (que entre os retores clássicos, 

possui como autoridade específica: o texto do Anônimo de Retórica a Herênio), 

corresponde à pronunciação/execução do discurso, também pautada por preceitos 

relativos à gesticulação, postura, voz etc. Os mais excelentes no desempenho do 

discurso (tanto na produção do enunciado quanto em sua apresentação) servem de 

modelo (autorictas) para imitação (imitatio) e emulação (emulatio). 

Esse é o sistema retórico, apresentado de forma breve e, na medida do possível, 

concisa. Não é objetivo deste trabalho fazer uma explanação longa sobre o assunto, mas 

sim apresentar os conceitos e termos fundamentais que comparecerão no decorrer deste 

texto. Caso haja necessidade, realizarei uma explicação mais detalhada de determinados 

conceitos, para que os exemplos aqui apresentados fiquem mais claros ao leitor. Esse 

sistema apresentado nas páginas anteriores baseou-se, sobretudo, em Lausberg e 

Reboul,
10

 livros indicados nas referências, para quem desejar uma explicação mais geral 

sobre o assunto. Há também trabalhos que se especializam em determinado parte da 

retórica, gênero ou mesmo alguma parte específica do discurso, como é o caso do 

excelente El ars narrandi en el siglo XVI español, em que Elena Artaza analisa 

                                                           
10

 REBOUL, O. Introdução à retórica. Tradução de Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins 

Fontes,2004. 
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metodicamente a narratio em Aristóteles, Cícero, no Anônimo de Retórica a Herênio, 

Quintiliano, Hermógenes e Jorge de Trebisonda.
11

 

De um modo geral, as lições de todos esses retores seguem esquemas análogos: 

a definição da arte, a proposta de um ethos ideal para o orador, a aptidão natural e os 

estudos necessários para a formação, a apresentação das partes, dos gêneros, dos tipos 

de argumento, até chegar a recomendações sobre a pronuntiatio. Tudo muito bem 

organizado e destinado, a princípio, à apresentação em tribunas, em defesas de casos, 

deliberação de leis, ou em ocasiões festivas, sob a forma de panegíricos, discursos 

fúnebres etc.. Há, obviamente, o uso dos preceitos nas imprecações e vituperações, para 

qual há lições específicas. 

Toda doutrina também se estende a outros gêneros, como a elegia, a poesia 

épica, o drama, e tratados de diversos tipos, incluindo, após o advento do cristianismo, 

os teológicos, que se apropriam desse arcabouço doutrinário, que passa a servir como 

meio à propagação e exegese da Palavra de Deus, e principalmente como forma de 

validação da Verdade contida no discurso, de modo a convencer de que ele é e deve ser 

a Única Lei.  

Nesses sentido, o primeiro passo para uma doutrinação mais específica, que 

considerasse as particularidades de um orador cristão, deu-se com Santo Agostinho, em 

sua obra A doutrina cristã, mais particularmente no Quarto Livro. Cambuta classifica 

esse trabalho de Agostinho como “obra de transição”.
12

 Citando Murphy, ele relata todo 

um processo iniciado pelas autoridades eclesiásticas de “ataque ao excesso os sofistas”, 

mediante negação dos deuses pagãos e crítica às escolas que se utilizavam de literaturas 

não cristãs, e com a proposta de produção de um corpus teórico-prático que considere as 

especificidades da exegese e da pregação cristã.
13

 Nesse ínterim, determinações do 

Concilio de Niceia alteravam a estrutura organizacional da ecclesia, que passava a se 

dividir em dioceses, cada uma presidida por um bispo, o que tornava este responsável 

pela doutrinação de sua jurisdição. É em meio à sedimentação dessa nova e complexa 

ordem social que Agostinho concebe seu tratado.
14

 

A composição de A doutrina cristã começou durante o episcopado de 

Agostinho, em 397. A conclusão da obra deu-se, no entanto, apenas em 426 (ou 427), 
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 ARTAZA, E. El ars narrandi em el siglo XVI español: teoría y practica. Bilbao: Universidad de 

Deusto, 1989. 
12

 CAMBUTA, J. A arte retórica na Antiguidade clássica. [Internet]. Disponível em: 

<http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/18457/3/ulfl183093_tm_3.pdf>. Acesso em: 12 set. 2016.. 
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 Idem, ibidem. 
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 Idem, p. 16. 
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quase no fim de sua vida, quando o bispo de Hipona, considerando o texto incompleto, 

concluiu o Terceiro Livro e acrescentou o Quarto, conforme relata em sua 

Retractationes:
15

 

 

Tendo encontrado inacabado os livros de Da doctrina 

christiana, eu preferi findá-los a deixá-los assim e continuar a 

rever as outras obras. Completei, pois, o terceiro livro que 

havia escrito até a passagem onde é lembrado o que diz o 

evangelho a respeito da mulher que mistura o fermento em três 

medidas de farinha até que tudo fermente. Anexei também um 

último livro e terminei esta obra em quatro livros. Os três 

primeiros ajudam a compreender as Escrituras e o quarto indica 

como é preciso exprimir o que foi entendido.
16

 

 

A doutrina cristã, portanto, compreende um tratado de exegese (os três 

primeiros livros, que funcionam como subsídios à compreensão das Sagradas 

Escrituras), seguido por um breve opúsculo sobre a oratória. Neste, contudo, Agostinho 

esclarece que não pretende escrever um manual de preceptivas, pois estas podem ser 

devidamente encontradas nos livros profanos que tratam do assunto.
17

 Com essa 

afirmação, o Padre da Igreja valida o uso de tratados de retórica escritos por autores 

pagãos, como subsídio à pregação. Mas Agostinho lembra: com essa arte, é possível 

persuadir sobre o verdadeiro e o falso, o que torna ainda mais necessário o 

conhecimento de sua sistematização, para que o pregador se arme contra aqueles que 

usam a retórica em causas contrárias à moral e à doutrina cristãs: 

 

É um fato que pela arte da Retórica é possível persuadir o que é 

verdadeiro como o que é falso. Quem ousará, pois, afirmar que 

a verdade deve enfrentar a mentira com defensores 

desarmados? Seria assim? Então, esses oradores, que se 

esforçam para persuadir o erro, saberiam desde o proêmio 
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 OLIVEIRA, N. A. Introdução. In: SANTO AGOSTINHO. A doutrina cristã. 3. ed. São Paulo: Paulus, 

2011, p. 31. Cf. também COMBÉS, G; FARGES, J. Introduction. In: SANTO AGOSTINHO. Oeuvres de 

Saint Augustin. De Catechizandis rudibus et De Doctrina Christiana. Paris: Desclée de Brouwer et Cie, 

1949, p.151.  
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 SANTO AGOSTINHO, Retractationes, II, 4, 1. 
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 SANTO AGOSTINHO, A doutrina cristã, IV, 2, 2: “Primo itaque exspectationem legentium, qui forte 

me putant rhetorica daturum esse praecepta quae in scolis saecularibus et didici et docui, ista 

praelocutione cohibeo, atque ut a me non exspectentur admoneo; non quod nihil habeant utilitatis, sed 

quod, si quid habent, seorsum discendum est, si cui fortassis bono viro etiam haec vacat discere, non 

autem a me vel in hoc opere vel in aliquo alio requirendum”. 
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conquistar o auditório e torná-lo benévolo e dócil, ao passo que 

os defensores da verdade não o conseguiriam? Aqueles 

apresentariam seus erros com concisão, clareza, 

verossimilhança e estes apresentariam a verdade de maneira a 

torná-la insípida, difícil de compreensão e finalmente 

desagradável de ser crida? Aqueles, por argumentos falaciosos, 

atacariam a verdade e sustentariam o erro, e estes seriam 

incapazes de defender a verdade e refutar a mentira? Aqueles, 

estimulando e convencendo por suas palavras os ouvintes ao 

erro, os aterrorizariam, os contristariam, os divertiriam, 

exortando-os com ardor, e estes estariam adormecidos, 

insensíveis e frios ao serviço da verdade? Quem seria tão 

insensato para assim pensar?
18

 

 

O que se coloca em pauta, nessa fala de Agostinho, é uma questão também 

debatida pelos retores clássicos: a distinção entre eloquência e sabedoria, Afirma o 

bispo de Hipona que os autores dos Evangelhos tiveram seus escritos inspirados por 

Deus e, por isso, eram sábios e eloquentes. Mesmo a obscuritas, que de acordo com os 

manuais é um vício, tinha nos relatos desses autores sagrados uma razão: o Criador, 

para que a inteligência do homem progrida, também fala por meio de enigmas.
19

 

Contribuição análoga, o Santo lê nas hagiografias. Contudo, o que lhe chama a 

atenção nelas é que seus autores fizeram uso da eloquência profana, mas não permitiram 

que ela dominasse suas obras. Em outras palavras, eles não utilizaram os preceitos 

pagãos como ostentação; ao contrário, conseguiram, a partir da aplicação adequada 
                                                           
18

 SANTO AGOSTINHO, A doutrina cristã, IV, 2, 3: “Nam cum per artem rhetoricam et vera suadeantur 

et falsa, quis audeat dicere, adversus mendacium in defensoribus suis inermem debere consistere 
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intentum vel docilem proemio facere; isti autem non noverint? Illi falsa breviter, aperte, verisimiliter et 

isti vera sic narrent ut audire taedeat, intellegere non pateat, credere postremo non libeat? Illi fallacibus 

argumentis veritatem oppugnent, asserant falsitatem, isti nec vera defendere nec falsa valeant refutare? 

Illi animos audientium in errorem moventes impellentesque dicendo terreant, contristent, exhilarent, 

exhortentur ardenter; isti pro veritate lenti frigidique dormitent? Quis ita desipiat ut hoc sapiat?”. 
19
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mecum quod dico sentiunt, facillime solvitur. Nam ubi eos intellego, non solum nihil eis sapientius, verum 

etiam nihil eloquentius mihi videri potest. Et audeo dicere omnes qui recte intellegunt quod illi loquuntur, 

simul intellegere non eos aliter loqui debuisse. Sicut est enim quaedam eloquentia quae magis aetatem 

iuvenilem decet, est quae senilem, nec iam dicenda est eloquentia si personae non congruat eloquentis; 

ita est quaedam, quae viros summa auctoritate dignissimos planeque divinos decet. Haec illi locuti sunt, 

nec ipsos decet alia nec alios ipsa. Ipsis enim congruit; alios autem, quanto videtur humilior, tanto altius 
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divinorum salubriumque dictorum tali eloquentiae miscenda fuerat, in qua proficere noster intellectus, 

non solum inventione, verum etiam exercitatione deberet.” 
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dessas regras à matéria santa de seus escritos, ensinar, deleitar e, principalmente, mover 

eficazmente em direção à única verdade, que provém de Deus.
20

 Mais adiante, contudo, 

recomenda a contemporâneos a ele que evitem as obscuridades encontradas 

principalmente nos profetas do Velho Testamento. O motivo é o seguinte: a principal 

finalidade desses autores consistia em “polir a mente dos leitores” mediante exercitação, 

para que eles se tornassem aptos a descobrir, nas prefigurações contidas nos textos, o 

advento Jesus. A dificultação também almejava afastar os ímpios dos sagrados 

ensinamentos, de modo a fazer sentirem, por eles mesmos, a necessidade de buscar a 

Verdade. Cabe aos comentadores, em contrapartida, a procura pela clareza, com o 

intuito de que seus discursos ensinem e persuadam os leigos, e isso só é evidentemente 

possível com a compreensão do enunciado. As razões de Agostinho são, portanto, 

principalmente didáticas.
21

 

Em atitude similar, há o trabalho de interpretação dos salmos bíblicos realizada 

por Cassiodoro, o Expositio Psalmorum (ca. 540), que sob à ótica cristã, reformula os 

três gêneros retóricos: o deliberativo, por sua função de aconselhamento, passa a ser 

lido como instrução vinda de Deus; o judiciário, como avaliador da culpabilidade dos 

pecados, recebe caráter penitencial; por fim, o demonstrativo passa a atuar no sentido de 

revelar o Criador nos encômios às pessoas, lugares ou circunstâncias santas, e também 

no vitupério ao que é herético.
22

 Sobre o Salmo VI, por exemplo, Cassiodoro diz: 
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Apesar de devermos aplicar nossa apaixonada inteligência a 

todos os salmos, já que as maiores fontes para a vida são 

procuradas neles, ainda assim devemos dar particular atenção 

aos salmos dos penitentes, pois eles são como um remédio 

apropriado prescrito para a raça humana. (...) Eles formam um 

tipo de gênero judiciário, no qual o acusado comparece diante 

dos olhos do Juiz, expiando seu pecado com lágrimas, e 

desfazendo-o ao confessá-lo. Ele oferece o melhor tipo de 

defesa ao condenar a si próprio. (...) Então, a única abordagem 

necessária é aquela chamada concessão [concessio], na qual o 

acusado não defende o que ele fez, mas sim pede para ser 

perdoado.
23

 

 

A leitura que faz Cassiodoro traz à esfera teológica termos pertencentes ao 

campo semântico judicial, mais afins às disputas em tribunas (por exemplo, concessio
24

 

como “admissão de culpa dos pecados”), colocando-se como um passo a frente ao que 

empreendera Agostinho. Se o Bispo de Hipona associara a sabedoria dos escritores 

sacros à eloquência e recomendava, por isso, a leitura dos manuais de retórica, 

Cassiodoro reavalia as preceptivas desses tratados em um contexto cristão.  

O estudo da eloquência nos autores das Sagradas Escrituras também se realiza 

em Beda (com De schematibus et tropis, ca. 710), porém no sentido de aproveitar, 

principalmente de Quintiliano (em particular no Livro Nono da Institutio Oratoria), o 

preceitos sobre a ornatus do discurso, Circunscrita pela elocução, a ornamentação do 

enunciado se dá a partir de dois procedimentos: as de trânsito de sentido entre as 

palavras, como no caso da metáfora, da metonímia, da antonomásia, da onomatopeia e 

da catacrese (tropos); e pelas figuras (schematas), que podem ser de palavras ou de 

sentenças. Enquanto os tropos transladam significados de uma palavra a outra, os 

schematas, a trabalhar na ordem dos vocábulos ou das sentenças, apartam a linguagem 

de seu uso mais cotidiano, diferenciando a expressão para que ela não seja uniforme em 

todo o discurso.
25

 Quintiliano ainda ensina que as figuras de sentença funcionam como 

instrumentos de prova (interrogação, prolepse, suspensão, concessão),
26

 mas também 
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são úteis à excitação dos afetos (exclamação, prosopopeia, apóstrofe, hipotipose, ironia, 

aposiopese, etopeia), relacionando-as respectivamente ao logos e ao pathos. 

O que Beda faz, em seu tratado, é reconhecer os tropos e figuras presentes nas 

Sagradas Escrituras, para em seguida afirmar a autoridade de uso desses recursos na 

exegese e pregação cristãs: 

 

Com alguma frequência encontram-se nas Sagradas Escrituras 

uma ordem de palavras que foi formulada de forma diversa do 

discurso comum por causa do ornamento. (...) Também se 

encontra linguagem com tropos, a qual ocorre quando uma 

palavra é transferida de seu significado apropriado para uma 

similitude não apropriada devido à necessidade ou ao 

ornamento.  Os gregos orgulham-se de serem os inventores de 

tais figuras ou tropos. Mas você deve saber, meu caríssimo 

filho, assim como todos que quiserem ler isto, que as Sagradas 

Escrituras ultrapassam todos os outros escritos não apenas em 

autoridade, já que são divinas, ou em utilidade, já que 

conduzem à vida eterna, mas também em idade e em seu 

próprio estilo. Portanto, eu decidi juntar exemplos tirados delas 

para mostrar que os mestres da eloquência temporal não podem 

reivindicar quaisquer dessas figuras ou tropos sem haver um 

exemplo anterior nas Escrituras.
27

 

 

Se Cassiodoro reelaborara a sistematização dos gêneros retóricos, 

conformando-os às necessidades cristãs, Beda faz o mesmo em relação à elocução, 

justificando o uso de tropos e figuras, com exemplos retirados das Sagradas Escrituras. 

Em particular, ele destaca a alegoria factual, instrumento essencial à exegese e 

amplamente usado na parenética: 

 

É importante observar que a alegoria é às vezes factual e às 

vezes puramente verbal. A alegoria factual é encontrada, por 

exemplo, em: “Está escrito que Abraão tinha dois filhos: um de 

uma escrava e outro de uma mulher livre”. As mulheres “são os 

dois testamentos”, como o apóstolo Paulo explica. A alegoria 

puramente verbal é encontrada em: “E brotará um rebento da 

raiz de Jessé, e uma flor crescerá dessa raiz”. Com isso, quer-se 
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dizer que nosso Salvador o Senhor nasceria da Virgem Maria 

da raça de Davi.
28

 

  

Com a apropriação da Retórica pela cristandade, autorizada pelos escritos de 

Agostinho, Beda, Cassiodoro, autores como Aristóteles, Cicero, o Anônimo de Retórica 

a Herênio e Quintiliano passaram a fazer parte das bibliotecas eclesiásticas. Contudo, 

não havia ainda uma sistematização completa da retórica destinada a uma formação 

mais específica para o escritor e, principalmente, para o orador cristão. Ocorreu, então, 

de acordo com Cerdán, em seu prefácio a um conjunto de sermões de Frei Hortênsio 

Paravicino, uma segunda etapa desse processo de apropriação.
29

 Foi quando se iniciou 

uma reação anticlassicista em prol de uma intensificação do caráter divino da oratória 

sacra, sob influxo, principalmente, do beato Juan de Ávila, cuja obra serviu de modelo a 

tratadistas posteriores, como São Francisco de Borja e Frei Luis de Granada. 

 É com este dominicano, contudo, que a tratadística eclesiástica do “Siglo de 

Oro” espanhol atinge seu ápice. Os Seis Livros da Retórica Eclesiástica representam um 

divisor de águas: abarcou o que fora produzido anteriormente e se impôs como exemplo 

ao que veio depois.
30

 É importante contextualizar o momento em que esse tratado surgiu 

para compreender melhor sua importância.   

Em fins da Idade Média, a dialética passa a receber mais atenção que a retórica, 

graças à atuação de “filósofos humanistas” que redefiniam como pertencentes à segunda 

importantes partes da primeira. Rodolfo Agrícola corresponde a um exemplo desse tipo 

de atitude: em De Inventione Dialectica libri tres (1479), propôs ser a inventio parte da 

dialética.
31

 Segundo o holandês, a função mais importante do discurso é o docere; por 

isso, um enunciado adequadamente construído, porém falso de uma perspectiva lógica, 

não atende à sua real finalidade. Ora, os argumentos que compõem o discurso são 

retirados dos loci, dos lugares-comuns, que pertencem ao nível da inventio, no qual as 

verdades necessitam ser descobertas mediante investigação da natureza das coisas. Se, 

por exemplo, pretendo definir “homem”, o farei examinando as categorias aristotélicas 

de gênero e diferença. Pela primeira, classifico-o como “animal”; por meio da segunda, 
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como “racional”.
32

 A aplicação dessas definições, na busca de lugares-comuns, é 

investigativa, portanto pertence à dialética, e não à retórica. Análise similar faz, anos 

depois, Juan Luis Vives, em Rhetorica sive de recte dicendi ratione libri tres, obra na 

qual transfere a dispositio para o âmbito da dialética: a ordenação do discurso, para ele, 

corresponde a um sequenciamento lógico.
33

 Por fim, o De inventione dialectica (1515) 

de Petrus Ramus dá o golpe certeiro na Retórica, alegando que a memória, por ser 

própria de todas as disciplinas, não pertencia ao sistema.
34

Assim, restavam à retórica a 

elocução e a actio, esta desprezada por não participar do processo de criação 

propriamente dita, já que se associaria, de acordo com esses autores, às artes mecânicas. 

Permanecia, enfim, a elocução praticamente solitária, configurando o que Florescu 

designou como “literarização da retórica”
35

 e que Barthes, mais trágico, intitulou como 

“morte da Retórica”.
36

 Defunta, como uma espécie de Orfeu, seu sistema se dilacerava e 

outras práticas discursivas, como a ars dictaminis, ganhavam relevo.
 

Quando Granada lança seu tratado, em 1576, todo esse debate encontrava-se 

em pauta. Seu livro, então, funciona como uma espécie de resposta a essa situação, 

recolocando na arte o que lhe havia sido subtraído e reabilitando-a novamente como 

forma de acesso à Verdade cristã e a persuasão desta. A sistematização empreendida 

pelo dominicano é similar à de Quintiliano. Há, contudo, uma diferença fundamental: a 

inclusão de um novo gênero retórico, a que chama magistral ou didascálico, cujas bases 

já haviam sido traçadas por Hugo de São Vitor, com o tratado intitulado Didascalion. 

O título da obra de Hugo de São Vitor remete a um gênero poético que, no 

âmbito greco-latino, tem Hesíodo como principal autoridade: o da poesia didática. Entre 

seus escritos que sobreviveram ao tempo, há Os trabalhos e os dias (Erga kai hamerai), 

que diferentemente da Teogonia, na qual o autor confere o protagonismo da ação aos 

deuses, privilegia a ação humana, com ênfase nas atividades práticas, como agricultura 

e navegação, o que ocupa basicamente toda a segunda parte do texto. Não é, desse 

modo, uma obra estruturada a partir de uma narrativa;
37

 antes, sua finalidade é a de 

apresentar uma história das práticas com o intuito de ensinar os homens.  
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Uma questão crítica colocada aos estudiosos do gênero didático (ou 

didascálico) é sua posição movediça em tratados que versam sobre poética, como o de 

Aristóteles. Nele, embora não exista uma menção a Hesíodo nesse sentido, Aristóteles 

faz referência a quem publica relatos médicos ou científicos e a quem publica poemas 

épicos, aproximando esses dois tipos de autores pela métrica. No entanto, os diferencia 

quanto à matéria: Empédocles, comparado a Homero, é “antes naturalista que poeta”: 

 

Não dispomos de um nome que dar aos mimos de Sófron 

e Xenarco ao mesmo tempo que aos diálogos socráticos e 

às obras de quem realiza a imitação por meio de 

trímetros, dísticos elegíacos ou versos semelhantes. Nada 

impede que pessoas, ligando à metrificação a poesia, 

dêem a uns poetas o nome de elegíacos, a outros o de 

épicos, denominado-os não segundo a imitação que 

fazem, mas indiscriminadamente conforme o metro que 

usam. 

Costuma-se dar esse nome mesmo a quem publica 

matéria médica ou científica em versos, mas, além da 

métrica, nada há em comum entre Homero e Empédocles; 

por isso, o certo seria chamar poeta ao primeiro e, ao 

segundo, antes naturalista do que poeta.
38

   

 

Sem uma sistematização específica, a busca por uma preceituação da poesia 

didática, para um crítico contemporâneo, realiza-se pelo consuetudo, “costume”, de 

autores que escreveram textos afins a esse gênero. Nesse sentido, Dalzell atenta aos 

protocolos contidos no proêmio de textos de Virgílio (As geórgicas), Nicandro (em um 

“tratado sobre serpentes venenosas”) e Manílio (Astronomica), que relacionam esses 

autores ao gênero. Ao se reportarem a um escrito mais antigo, mediante citação de um 

verso ou imagem, eles revelam filiação a uma autoridade e, por conseguinte, a 

determinado tipo de poesia: 

 

Havia códigos literários que marcavam essa distinção genérica. 

O mais óbvio deles era recorrer à autoridade de Hesíodo, o 

"protos heuretes" do gênero. A rato é louvado por Calímaco 
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por seguir o tema e o modo de Hesíodo (Epigr. 29.1). Virgílio 

descreve as Geórgicas como o "canto de Ascra" (2.176), e suas 

palavras são posteriormente ecoadas por Columela (10.436). 

Nicandro invoca o testemunho de "Hesiodo de Ascra" perto do 

início de seu poema sobre serpentes venenosas. Era uma 

prática comum entre os poetas latinos indicar suas afiliações 

literárias no início das obras com um aceno cordial para seus 

predecessores. Manílio abriu a Astronomica com a tradução da 

primeira linha da Teogonia de Hesíodo. Estas referências 

sugerem uma sucessão apostólica de poetas conscientes de seus 

elos genéricos comuns e que se veem como continuadores de 

uma tradição que remonta a Hesíodo. Não seria verdadeiro, 

então, dizer que a literatura clássica não reconhecia a existência 

da poesia didascálica como um gênero distinto.
39

 

 

Essa é, portanto, a base em que se fundamenta Didascalon: o título da obra, ao 

ligar-se a consuetudo da poesia didática, direciona sua própria leitura, evidenciando ao 

leitor que ele se encontra diante de um tratado sobre os modos de ensinar e, 

consequentemente, conhecer. Essa instrução, para o Mestre de São Vítor, ocorre de duas 

maneiras: pela meditação e pela leitura.
40

 Esta, por sua vez, tem como objetos dois tipos 

de textos: os de “artes” (a gramática, a dialética e a retórica) e os “complementos das 

artes” (a poesia épica, a elegia, a tragédia etc.). O autor afirma, após essa declaração, 

que os complementos, sem a leitura das artes, não garantem ao leitor a elevação 

espiritual e de conhecimento: “(...) artes sine appendiciis suis perfectum facere lectorem 

possunt, illa sine artibus nihil perfectionis conferre valent (...)”.
41

 No processo de 

demonstração de seus argumentos, ele divide os estudos filosóficos em obras teóricas, 

mecânicas e lógicas, especificando ser a última seccionada em gramática e argumento. 

Como os argumentos são selecionados nos lugares comuns, mediante inventio, 

encontra-se a retórica no âmbito da lógica, não de um modo hierarquizado, mas sim em 

uma tessitura estrutural que evidencia profunda interdependência entre as partes.
42
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Do lado protestante, há a contribuição de Melanchton, que em De Rhetorica 

Libri tres (1519), não só defende o ensino em conjunto da dialética e da retórica,
43

 como 

ainda prepara listas de lugares-comuns para treinamento dos discípulos em 

disputatios.
44

 Embora a fundamentação teológica do autor seja protestante, a 

sistematização, a definição e a conceituação dos termos teológicos são realizadas à 

moda aristotélico-medieval, o que torna o tratado semelhante, em termos de 

procedimentos, aos anteriores a ele.  

Portanto, a retórica eclesiástica de Granada não surgiu ex nihilo. Formou-se, na 

realidade, a partir de uma consuetudo, cujo início se deu com a autoridade conferida por 

Agostinho ao uso dos manuais de retórica clássicos que, por sua vez, possibilitou a 

autores como Cassiodoro, Beda, Hugo de São Vitor, Melanchton, entre outros, 

escreverem doutrinas referentes a determinadas partes da retórica (como Beda faz com a 

elocutio) ou a associassem à dialética, como meio de ascese à Verdade, que vem de 

Deus. Por isso, a inserção do didascálico como gênero retórico. Como explica Granada: 

 

A esto se agrega el género magistral o didascálico, y los que lo 

añadieron pretenden que este género de causa tenga mayor 

extensión, de modo que no solo abrace la cuestión definida, 

sino que se extienda también a la indefinida y a cualquier 

materia que pueda tratarse con orden. En este género se 

contienen las tesis o lugares comunes, y los simples y 

compuestos que trata el orador con método dialéctico. Así 

escribió Cicerón los libros De officiis, y no hacen otra cosa 

santo Tomás y los demás maestros de teología cuando hablan 

de Dios, de los ángeles, del alma, de la fe, esperanza, caridad y 

demás virtudes, tratando su naturaleza, género, especie, partes, 

causas y efectos. El fin de este género es el conocimiento, sin 

embargo, el predicador lo utilizará a fin de que sirvan como 

normas de vida.
45

 

 

Por tratar de conceitos mais abstratos, associados ao conhecimento da essência 

das coisas (Deus, anjos, alma, fé, esperança, caridade, e seus respectivos gêneros, 
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espécies, causas e efeitos), o didáscálico encontra-se mais afim ao debate das chamadas 

questões indeterminadas (quaestio infinita), que correspondem a um “argumento 

genérico que o orador que pode ser usado pelo orador como molde a ser preenchido por 

uma questão determinada (quaestio finita)”. Por exemplo, é possível fazer uma pergunta 

genérica como “O tirano governa bem?”, que corresponde a uma quaestio infinita; ao 

particularizarmos, indagando “Michel governa bem?”, preenchemos o molde com um 

ser concreto, transformando-a em quaestio finita.
46

 

Após apresentar os gêneros retóricos, Granada continua a seguir a 

sistematização dos manuais clássicos: a disposição de um sermão também deve ordenar-

se em exórdio, narração, proposição, confirmação e peroração: 

 

El exordio es el principio de la predicación por el cual se 

dispone el ánimo del oyente para oír. La narración es una 

exposición de cosas sucedidas o como si hubieran sucedido. La 

proposición abarca el punto principal de la causa, a la cual se 

junta la partición, que descubre los miembros de la prédica. La 

confirmación es una exposición de nuestros argumentos con 

una aseveración. La refutación es la solución de los contrarios. 

La conclusión es el término del sermón realizado con una cierta 

habilidad.
47

 

 

A dispositio, para Granada, é similar à apresentada pelos retores greco-latinos, 

com uma ou outra especificação mais particular para o caso da prédica. No exórdio, 

apresenta-se a matéria e busca-se suscitar no auditório um estado de ânimo que seja 

favorável ao pregador, mediante captatio benevolentiae. É o momento também em que 

se apresenta o conceito predicável, que corresponde a um trecho, normalmente 

pertencente às Sagradas Escrituras, que servirá de caput ao sermão, funcionando como 

uma espécie de rubrica que direcionará a pregação. A estrutura é silogística: escolhe-se 

um conceito predicável em uma das “tabuinhas de cera” da mente em que se guardavam 

os lugares-comuns disponíveis para a inventio; em seguida, faz-se a pregação, que 

funciona como uma espécie de predicado para a demonstração do conceito. Hansen 

conta que era comum os predicadores do século XVII colecionarem, em caderninhos, 
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trechos bíblicos, listados por temas, que poderiam mais tarde servir de conceito 

predicável a um sermão.
48

  

Na narratio, por exemplo, recomenda-se relato edificante, retirado das 

Sagradas Escrituras ou de hagiografias, preferencialmente com imagens fortes, como as 

descrições do Juízo Final, dos sofrimentos no Inferno, mas também as iluminadas 

imagens de Salvação: Cristo subindo aos Céus, as línguas de fogo do Espírito Santo 

sobre a cabeça dos apóstolos etc. Os relatos precisam seguir as leis da brevidade, 

claridade e verossimilhança, e principalmente ser agradáveis. Por isso, a conveniência, 

no nível da elocutio, de tropos e schematas direcionados mais ao pathos que ao logos, 

considerando que a função do sermão é, sobretudo, mover os afetos do auditório. 

Valorizam-se, então, a amplificação, o farto uso de palavras sonoras e estrondosas, as 

interrogações, as hipérboles, epítetos e metáforas.
49

  

Entre os ornatos eficazes à narratio, Granada destaca a alegoria, entendida por 

ele como técnica para apresentação e explicação do mistério de Cristo, cujo fim é o de 

provar determinado argumento, mediante aproximação de situações com as que lhe são 

análogas nas Sagradas Escrituras (a allegoria in factis a que alude Beda), de modo não 

só a deleitar, como também a mover o homem à obediência à Lei Divina. Lê-se o 

sentido literal, nas Sagradas Escrituras, por exemplo, do relato do sacrifício de Isaac, a 

quem o pai, Abraão, deveria entregar como holocausto a Iahweh. A divindade, na 

iminência do ato sacrificial do pai, permite que este troque a criança por um cordeiro. 

Mas há a leitura alegórica, que associa esse fato a Deus, Pai da humanidade, que 

colocou o próprio Filho (agnus Dei) como sacrifício para remir os pecados dos homens. 

No sentido tropológico, esse relato é um indício de que seguir as ordens e leis de Deus é 

sempre o caminho para a salvação e, por isso, devemos sempre obedecê-las. Por fim, há 

o sentido anagógico da mesma história, que corresponde à revelação da presença eterna 

de Deus na História. A alegoria mais eficaz, portanto, é a que declara o “soberano 

benefício de nossa redenção”, o “mérito da Paixão de Cristo” e a “admirável força e 

eficácia da Luz da Divina Graça”: 

 

El nombre de alegoría comprende muchas cosas pertenecientes 

al misterio Cristo, y el género de alegoría más excelente es el 
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que principalmente declara el soberano beneficio de nuestra 

redención, el mérito de la pasión del Señor y la admirable 

fuerza y eficacia de la divina gracia que por él se nos concede. 

Porque estas cosas, expuestas y amplificadas con precisión, 

arroban maravillosamente los entendimientos humanos a la 

admiración de cosas tan grandes e inflaman poderosamente el 

amor a la divina bondad, benignidad, caridad y misericordia. 

Ahora bien, nadie podrá encender estos afectos con el uso de 

las alegorías si antes no hubiere adquirido esta tan grande 

gracia de la dignación divina, parte con el estudio y doctrina, y 

parte con el secreto magisterio del Espíritu Santo, recibiendo 

de él no solo el conocimiento, sino también el sentido de ella.
50

 

 

Depois de narrar, refuta-se e confirma-se. Para isso, convém que os argumentos 

e exemplos provenham também da Bíblia, da vida dos homens santos, dos textos dos 

Doutores e Padres da Igreja, mas também é lícito o uso de autores pagãos, como Plínio, 

Homero, Platão, Aristóteles, Sêneca, entre outros, desde que sejam compatíveis com a 

ortodoxia e a moral cristã. Por fim, realiza-se a peroração, com uma enumeração do que 

fora apresentado anteriormente e, novamente, busca-se mover os afetos do público, 

recorrendo aos tropos e schematas. 

O resumo apresentado funciona como espécie de esquematização da estrutura 

de um sermão e de suas principais características, de acordo com Granada. Mas também 

é interessante considerar o que doutrina o próprio Antônio Vieira sobre o assunto, em 

uma de suas mais célebres pregações: o Sermão da Sexagésima, pregado na Capela 

Real, em Lisboa, no ano de 1655. 

O conceito predicável que serve de caput a esse sermão é um trecho retirado do 

Evangelho de Lucas, que diz: Semen est verbum Dei.
51

 A questão colocada no sermão é 

o fracasso dos pregadores em ensinar a Palavra de Deus, tendo em vista a visível 

esterilidade dos resultados. Se a Palavra de Deus é eficaz, por que as palavras dos 

pregadores não o são? 

O proêmio corresponde a um dos trechos mais conhecidos e citados da oratória 

sacra em língua portuguesa, Vieira inicia, afirmando que o auditório é ilustre e 

numeroso, e que ele veio de longe, a fim de pregar a esse público, para o qual o efeito 

da pregação deve ser o desengano (tópica comum nas práticas letradas seiscentistas) a 
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quem vem tão enganado pelo pregador. Como convém, há uma captatio benevolentiae: 

os enunciatários são ilustres e ele atravessou o oceano para estar diante desse auditório. 

E para despertar-lhes a curiosidade, propõe um objetivo que, pela construção antitética, 

assemelha-se a um enigma:  

 

E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso 

auditório saísse hoje tão desenganado da pregação, como vem 

enganado com o pregador! Ouçamos o Evangelho, e ouçamo-lo 

todo, que todo é do caso que me levou e trouxe de tão longe.
52

 

 

O sermão continua com mais uma citação bíblica: Ecce exiit qui seminat, 

seminare. Agudamente, como percebe Saraiva, o trecho escolhido do Evangelho, por 

Vieira, contém em suas palavras os cinco elementos necessários à pregação: pregador, 

estilo, matéria, ciência e voz.
53

 Pregador: é mais a ação que o homem, por isso 

corresponde a uma construção verbal (qui seminat); estilo: é a cadência da queda das 

palavras no discurso, como os grãos ao cair no solo, ou seja, é o seminare; matéria: é o 

sêmen, o conteúdo de fecundação, no singular porque a matéria do sermão deve ser 

única; ciência: deve ser a sabedoria de quem predica, e não anotações alheias de 

material apostilado, portanto corresponde ao suum; e voz, que embora não esteja no 

versículo, Saraiva a encontra nas palavras finais da parábola a que Vieira alude: [Cristo] 

haec dicen clamabat.
54

 Suavemente orvalhada, como a de Moisés, ou retumbantes, 

como as nuvens trovejantes com as quais Isaías compara os pregadores, a voz que todos 

precisam ouvir é, no fim, a de Cristo. 

Os passos seguintes da peça oratória correspondem a uma explicação de cada 

um desses elementos, seguida da constatação de que eles não têm sido eficientes, ao 

menos em relação aos outros pregadores, para a frutificação da Palavra. Então, conclui: 

 

As palavras que tomei por tema o dizem. Semen est verbum 

Dei. Sabeis, Cristãos, a causa por que se faz hoje tão pouco 

fruto com tantas pregações? É porque as palavras dos 

pregadores são palavras, mas não são Palavras de Deus. Falo 

do que ordinariamente se ouve. A Palavra de Deus (como diria) 

é tão poderosa e tão eficaz, que não só na boa terra faz fruto, 
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mas até nas pedras e nos espinhos nasce. Mas se as palavras 

dos pregadores não são Palavras de Deus, que muito que não 

tenham a eficácia e os efeitos da palavra de Deus? Ventum 

seminabunt, et turbinem colligent, diz o Espírito Santo: “Quem 

semeia ventos, colhe tempestades”. Se os pregadores semeiam 

vento, se o que se prega é vaidade, se não se prega a palavra de 

Deus, como não há a Igreja de Deus de correr tormenta, em vez 

de colher fruto? 

  

No trecho que dá início à peroração, a resposta de Vieira ao problema principal 

da pregação (o motivo pelo qual as pregações não se mostravam eficientes) é a de que 

as palavras dos pregadores não correspondem à Palavra de Deus. O que, nessa 

afirmação, parece ser mera brincadeira engenhosa com o vocábulo “palavra” e suas 

variações morfológicas corresponde, na realidade, a uma doutrinação que ratifica a 

hierarquia que deve existir entre retórica e teologia, em termos do que dissera 

Agostinho, entre eloquência e sabedoria. A ciência, como o jesuíta demonstra no 

sermão, não é a culpada pela ineficácia dos pregadores porque é sempre verdadeira e, 

portanto, não falha. Ela está nas Sagradas Escrituras e é explicada, ensinada e glosada 

nos tratados dos Doutores e Padres da Igreja. O sermão deve funcionar como meio 

refrator pelo qual essa Sabedoria Divina atinja, ensine e mova o outro; e não apenas 

refletir-se a si mesmo e, consequentemente, também quem o prega, por vaidade. 

Desenganar o engano do público é o efeito pretendido por esse sermão, que deve refletir 

sobre o problema, após a prédica. 

A combinação entre os argumentos, exemplos, confirmações e refutações 

resulta em um sermão metalinguístico que, de acordo com a observação de Ribeiro, 

propõe-se como modelo exemplar e exemplo.
55

 É demonstrativo, porque louva o sermão 

louvável e vitupera os que não cumprem com sua finalidade. Mas também delibera, 

porque, ao propagandear o bom sermão, defende o que é útil, e põe em juízo, como 

oração judiciária, os maus pregadores.
56

 Além de tudo, almeja contribuir com o 

conhecimento de seu público: trata de uma questão geral, a da ideia de um sermão 

perfeito, e por isso é didático/didascálico.
57
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Como mostrarei na próxima seção, o ethos do pregador corresponde ao 

segundo eixo fundamental ao estudo do gênero sermão. Vieira, por conta de sua filiação 

a uma I moderna que tem Inácio de Loyola como modelo, considera a ação a principal 

característica que um orador cristão deve ter. Para ele, não se frutifica a Palavra de Deus 

sem agir. Talvez por isso, em vez de escrever um longo e sistemático tratado de 

pregação, optou por pregar uma pregação perfeita. 
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2. PESSOA 

 

Em uma das imagens de Retórica Cristiana (Figura 1), a pomba do Espírito 

Santo, amparada pelos Doutores e Padres da Igreja, ocupa o centro da parte superior da 

ilustração.  Dela, emana uma luz que, transformada em língua de fogo, ilumina a cabeça 

de um sacerdote, cujo corpo é rodeado por uma espécie de auréola ígnea. Seus pés 

encontram-se apoiados sobre uma pequena montanha de livros, dos quais nascem 

plantas; nos frontispícios dos volumes, é possível ler quais são seus conteúdos: 

Gramática, Lógica, Retórica, Filosofia... Um pouco abaixo da pomba, anjos seguram 

uma faixa, na qual se inscreve: Theologia. O padre, por sua vez, segura uma Bíblia na 

mão esquerda e, em uma ação que indica a origem de seu discernimento, de sua 

sabedoria e, sobretudo, de sua doutrina, possui o indicador da mão direita apontado para 

o local de onde vem a Luz. 

A imagem faz parte de um emblema,
58

 dos muitos que compõem o manual de 

retórica escrito por esse frei franciscano. Como convém às preceptivas da emblemática, 

Valadés, no corpo do emblema, esmiúça os seus significados: a ilustração identifica os 

conhecimentos necessários à pregação cristã: em primeiro lugar, a ciência mais 

importante, a teologia, inspirada por Deus, a “única senhora entre todas as ciências”, e 

por isso não prática e especulativa, mas sim afetiva e efetiva; mas esse conhecimento 

ainda precisa de uma sólida base nas artes liberais úteis para a instrução humana, 

principalmente a filosofia, com suas “formosíssimas flores”, a Lógica, a Gramática e a 

Retórica. Entretanto, nada disso funcionará sem a graça conferida pela Luz a emanar do 

Espírito Santo. 

O estudo desses primeiros debuxos presentes no livro de Valadés conduz-nos a 

uma a descrição do ethos condizente com a função de orador cristão. Na imagem que 

ilustra a capa do manual (Figura 3), por exemplo, o título da obra, juntamente com o 

nome do autor, encontram-se inscritos em um pórtico de decoração renascentista. Há 
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 Emblema, no caso, corresponde a uma composição de três partes: uma lema (inscriptio, motto, lemma), 

uma sentença breve , que funciona como a alma do emblema, dando pistas para a sua compreensão; uma 

figura (pictura, icon, imago, symbolon), que corresponde ao “corpo” do emblema; e um texto explicativo 

(subscriptio, declaratio), que nos livros aparece como texto em prosa, explicando parte por parte da 

figura. Nem todos os emblemas de Retorica Cristiana apresentam lema; contudo, sua maior parte possui 

letras que designam partes da imagem, explicadas detalhadamente no decorrer do texto. O uso dessas 

composições tem caráter didático e diferencia o manual de Valádes do de Granada, que segue mais a risca 

um esquema afim ao de Quintiliano em seu manual. Como demonstrarei na terceira parte deste trabalho, o 

emblema é um gênero importante para se entender a oratória eclesiástica. Cf. POSA, S. L. Libros de 

emblemas e obras afines em la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela: estúdio e 

catalogación. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2008, p. 13. 
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dois escudos: um, na parte inferior, do Papa Gregório XIII, a quem se dedica a obra; 

outro, acima e sustentado por anjos, da ordem dos franciscanos, a qual Valadés 

pertence. De cada lado do pórtico, há uma matrona: à esquerda, apontando para cima, a 

que representa a Teologia; à direita, segurando livros, a que faz as vezes da Retórica.  

Essa imagem, em particular, embora não venha acompanhada por um texto 

explicativo, indica como uma das bases para o ofício do pregador o estudo da Retórica. 

A esta, no entanto, deve aliar-se a sabedora que, representada pela Teologia, obtém-se 

pela leitura dos Santos Padres da Igreja (Agostinho, Crisóstomo, Orígines etc.), das 

hagiografias e, principalmente, com o estudo das Sagradas Escrituras. 

Na constituição dessa imago, tanto Valadés quanto Granada recuperam a ideia 

contida nos retores clássicos (em especial, Cícero e Quintiliano) de que as principais 

características de um orador são: ser um bom varão e possuir habilidade para falar. 

Como notou Mendes, estes são elementos que associam a oratória de Vieira à ideia de 

um “caráter cívico sublime” que deve moldar o condutor de uma República,
59

 forma de 

governo ideal, por possibilitar debates, de uma cidade já bem constituída, na qual a 

eloquência, “companheira da paz e aliada da tranquilidade”, surge como “rebento”.
60

 

Essa definição corresponde à do vir bonus encontrada em Quintiliano, para quem a 

eloquência do varão deve ser diretamente proporcional às “prendas da alma”.
61

 

À eloquência e às virtudes da alva deve aliar-se a sabedoria, como lembra 

Cícero: 
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 MENDES. M. V. A oratória barroca de Vieira. Lisboa: Caminho, 1989, p. 32. 
60

 CÍCERO, Brutus, XLV: “Haec igitur aetas prima Athenis oratorem prope perfectum tulit. nec enim in 

constituentibus rem publicam nec in bella gerentibus nec in impeditis ac regum dominatione devinctis 

nasci cupiditas dicendi solet. pacis est comes otique socia et iam bene constitutae civitatis quasi alumna 

quaedam eloquentia.” 
61

 Quintiliano, Instituto Oratoria, I, 1, IX: “Oratorem autem instituimus illum perfectum, qui esse nisi vir 

bonus non potest, ideoque non dicendi modo eximiam in eo facultatem sed omnis animi virtutes exigimus. 

X. Neque enim hoc concesserim, rationem rectae honestaeque vitae, ut quidam putaverunt, ad 

philosophos relegandam”. 
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Figura 1: O orador cristão. 
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Figura 2: Capa de Retórica Cristiana 
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De fato, ninguém pode discursar bem a não ser quem pensa 

com sabedoria. Portanto, quem se dedica à verdadeira 

eloquência, se dedica à sabedoria, da qual mesmo nas mais 

graves guerras ninguém pode prescindir com tranquilidade.
62

 

 

Essa sabedoria, aludida por Cícero, como ele mesmo afirma, não corresponde à 

filosofia da natureza (“primumque tum philosophia non illa de natura”), mas sim àquela 

que versa sobre valores, como o bem e o mal, enfatizando a vida e o caráter dos homens 

(“ ...sed haec, in qua de bonis rebus et malis deque hominum uita et moribus 

disputatur”),
63

 o que se liga, por conseguinte, às virtudes a que Quintiliano se refere. 

Essas ideias comparecem tanto em Granada quanto em Valadés. No entanto, 

como ambos tratam do orador cristão, há diferenças fundamentais explicitadas por eles, 

as quais uma análise dos emblemas de Retorica Cristiana ilustram. 

O sábio pagão da Figura 3, por exemplo, aparece rodeado por instrumentos, 

que reportam à astronomia e à geometria, com as mãos sobre o globo e o semblante 

levantado, em pose que revela sua soberba: o homem domina a natureza e, por isso, não 

vê Deus no espelho, mas somente a si próprio. De acordo com as explicações do próprio 

Valadés, na descriptio do emblema, a sabedoria desse homem é incompleta, por não 

levar em consideração a Causa Primeira, que é o Senhor Todo-Poderoso. 
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 ALMEIDA, O. V. B. O Brutus de Marco Tulio Cícero: estudo e tradução. Dissertação de mestrado. 

2014, p. 73. 
63

 Idem, 76. 
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Figura 3: O sábio pagão. 
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Em contraste a essa ilustração, temos a Figura 4, a do sábio cristão, com a mão 

a apoiar o queixo, em atitude contemplativa, que Valadés associa aos “varões perfeitos”, 

pois: 

(...) así como las criaturas nobles son más altas por su posición, 

más claras por su luz, más pulcras en su apariencia, como es 

patente en lo caso de las estrellas y astros, así, los que 

verdaderamente aventajan los demás por la nobleza de sus 

costumbres e por su bondad, deben ser más pulcros en la 

conversación, más claros en el discernimiento, más altos e más 

elevados en la contemplación.
64

 

 

Ao lado do sábio cristão (a figura que Valadés aponta como “B” na descriptio 

do emblema), temos a representação de um anjo que, como pedagogo (no sentido de 

“condutor da alma”) a representar o papel de um pastor, responsável por ensinar ao 

humilde sábio cristão o caminho para se chegar a Cristo. 

Ao contrário do pagão, esse sábio possui os pés sobre o globo, de modo a 

lembrar que o bom varão cristão deve manter-se com a mente por inteiro nas coisas 

celestes, estando morto para as terrenas. No espelho que tem diante de si, ao agir de 

acordo com as recomendações de Valadés, o bom varão cristão verá a imagem de 

Cristo, que lhe servirá de protótipo à sua formação moral e espiritual. Por isso, na 

Figura 5, vê-se o Filho do Homem representado como pastor, segurando em suas mãos 

os símbolos eucarísticos (o pão e a vinha), com o sangue a brotar-lhe nas costas e os pés 

imersos em uma fonte sustentada por anjos e adornada com os animais que representam 

cada um dos evangelistas.
65
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 VALADES, D., op. cit., p. 67. 
65

 A imagem de Jesus Cristo como Bom Pastor, “condutor de almas”, coaduna-se com a leitura que 

Goméz faz desse manual de Valadés. Segundo o pesquisador,  as críticas à Retorica Cristiana de que ela, 

em sua “fastidiosa quantidade de páginas” e de ser produto de um retor meramente preocupado com a 

causa indígena, não levam em consideração a “profundidade e estrutura da obra, que mescla “elementos 

retóricos, teológicos, escriturísticos e históricos”, além de desconsiderarem sua função explicitamente 

pedagógica. De fato, os emblemas e variados esquemas presentes nesse texto de Valadés tornam a sua 

leitura menos árida (para um leitor moderno) que a dos Seis Livros de Retórica Eclesiástica escritos por 

Granada (que segue um esquema mais próximo ao de Quintiliano). Cf. GÓMEZ, C. Retórica, historia y 

política em Diego Valadés. Norba: Revista de Historia, v. 16, 1996, p. 404-405. 
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Figura 4: o sábio cristão 
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Figura 5: O Bom Pastor 
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Obviamente, como Granada, Valadés não desconsidera os saberes pagãos e 

ilustra isso na Figura 6, composta por sete medalhões, um para cada arte liberal, Estas, 

representadas por jovens donzelas, encontram-se amparadas por seres angélicos: a 

Astrologia aponta com a destra as estrelas, enquanto sua mão direita apoia-se sobre o 

globo; a Música dedilha uma harpa; a Retórica é uma professora a ensinar o jovem anjo; 

a Aritmética segura uma régua e uma tábua de multiplicação; a Geometria desenha uma 

figura sobre o suporte sustentado pelo jovem anjo; a Gramática, por fim, trabalha com 

letras colocadas sobre a mesa e segura, com a mão direita, a “chave do conhecimento”, 

indispensável para o uso de todas as artes anteriores.
66

 

Partilhando perspectiva similar à de Valadés, Granada dedica o primeiro livro 

de sua Retórica eclesiástica à definição da arte e à caracterização do orador cristão. 

Novamente, há uma atualização de preceitos oriundos das retóricas clássicas (sobretudo 

Quintiliano e Cícero, a quem ela chama “pai da eloquência”), que se encontram 

imbuídos, como no manual do frei franciscano, de elementos da moral cristã. Nas 

palavras dele, os teólogos atrelaram, com propriedade, toda a filosofia (racional, natural 

e moral) à “obediência e firmeza” das Sagradas Escrituras,
67

 e cita como representação 

alegórica desse feito uma passagem de Christiados libri sex, poema épico neolatino 

escrito pelo bispo, poeta e humanista italiano Marco Girolamo Vida (que possui como 

autorictas Virgílio), na qual as musas pagãs são conduzidas ao rio Jordão, para serem 

batizadas, de modo a limpá-las de toda sujeira proveniente dos autores pagãos que as 

utilizaram.
68

 O relato é obviamente uma alegoria do trabalho desses retores cristãos, que 

se apropriam das preceptivas clássicas, retirando-lhes a toga pagã, para vesti-las com a 

roupeta dos pregadores cristãos.  

                                                           
66

 A descrição dessa figura é uma paráfrase de Palomera, que, na introdução à edição espanhola de 

Retorica Cristiana, considera este um dos mais belos desenhos realizados por Valadés. In: PALOMERA, 

E. J. Introducción. In: VALADÉS, D., op. cit., p. xv. 
67

 Granada, L. Los seis libros de la retórica eclesiástica, I, 2, p. 37. 
68

 Idem, ibidem. 
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Figura 6: As sete artes liberais. 
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Estes, por não receberem a inspiração direta do Espírito Santo, como os 

profetas, necessitam de um estudo diligente da eloquência. A autoridade dessa 

afirmação, Granada põe no bispo de Chichester, autor de uma História eclesiástica, na 

qual se traça um paralelo entre Aristóteles e Crisóstomo: assim como Cícero afirmara 

ser o filósofo ser um “rio de ouro” da eloquência, da boca do citado Padre da Igreja 

desaguava um caudaloso manancial dourado.
69

 Ou seja, destacava-se na obra de 

Crisóstomo o profícuo resultado da boa leitura dos clássicos da retórica pagã. 

No entanto, o fundamento dessa imago de um orador cristão, tanto em Valadés 

quanto em Granada, possui como principal autoridade a que é construído por Santo 

Agostinho, no Quarto Livro de sua A doutrina cristã.  

O orador cristão deve, de acordo com as palavras desse Padre da Igreja, 

constituir-se como “defensor da verdade”. Contudo, embora Cristo seja a Verdade, 

“mesmo a Verdade pode ser anunciada sem verdade”, ou seja, corações depravados e 

enganadores também utilizam o justo e verdadeiro tendo em vista os próprios 

interesses.
70

 Logo, é preciso que seu ethos seja condizente com essa posição, e o modelo 

a quem se reporta Agostinho, também em relação ao estilo, é o de são Paulo Apóstolo,
71

 

que em diversas passagens de suas epístolas alerta para a necessidade de agir de acordo 

com as próprias palavras, como em 1Tm 4,12: “Que ninguém despreze a tua jovem 

idade. Quanto a ti, sê um modelo na palavra. na conduta, na fé, na pureza”. Nesse 

sentido, a ideia de sabedoria, que deve acompanhar a eloquência, para o bispo de 

Hipone, encontra-se estreitamente ligada à expressão em vida das verdades enunciadas 

pelo pregador.
72

 Apenas dessa maneira, é lícito fazer uso de quaisquer estilos, humilde, 

temperado ou sublime, em outras palavras fazer uso da eloquência, para que a Verdade 

compareça como discurso que brilhe, mova e comova.
73
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 Idem, p. 42. 
70

 SANTO AGOSTINHO, A doutrina cristã, IV, 27, 59: “Christus autem veritas est, et tamen etiam non 

veritate annuntiari veritas potest, id est, ut pravo et fallaci corde quae recta et vera sunt praedicentur”. 
71

 O estudo dos estilos destacados nas epístolas paulinas, realizado pro Santo Agostinho, encontra-se na 

terceira parte deste trabalho. 
72

 SANTO AGOSTINHO, A doutrina cristã, IV, 29, 61: “Quid est ergo non solum eloquenter, verum 

etiam sapienter dicere, nisi verba in summisso genere sufficientia, in temperato splendentia, in grandi 

vehementia, veris tamen rebus, quas audiri oporteat, adhibere? Sed qui utrumque non potest, dicat 

sapienter quod non dicit eloquenter, potius quam dicat eloquenter quod dicit insipienter”. 
73

 SANTO AGOSTINHO, A doutrina cristã, IV, 29, 61: “Porro qui non verbis contendit, sive summisse 

sive temperate sive granditer dicat, id agit verbis ut veritas pateat, veritas placeat, veritas moveat, 

quoniam nec ipsa quae praecepti finis et plenitudo legis est caritas 91, ullo modo esse recta potest, si ea 

quae diliguntur non vera, sed falsa sunt”. 
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Por isso, deve o orador agradecer à Luz da qual provém essa sabedoria. Ou 

seja, deve fazer loas a Deus, mediante meditação e oração. É mister, por tanto, que seja 

orante antes de orador: 

 

Assim, o nosso orador age eficazmente quando fala da justiça, 

da santidade e da virtude, aliás ele não deve falar sobre outra 

coisa. Faz tudo o que lhe é possível ao tratar desses assuntos, 

de maneira a ser entendido, apreciado e obedecido. E não 

duvida que se pode fazê-lo e o quanto pode, consegui-lo-á, 

mais pela piedade de suas ações do que por seus talentos de 

orador, Assim, orando por si e por aqueles a quem falará, deve 

ser orante, antes de ser orador.
74

 

 

No caso de Vieira, Pécora defende que, a despeito da variedade de sermões, e 

de temas, interesses e circunstâncias neles tratados, é possível discernir a presença de 

Vieira, ele mesmo, o tempo todo em sua obra, reforçada por dados históricos e 

bibliográficos,
75

 mas, sobretudo, transparente em uma espécie de ethos vieiriano ali 

presente que conjuga ação e pregação. A construção desse ethos, na obra parenética do 

jesuíta, mostra-se condizente com os preceitos presentes em Agostinho, Granada e 

Valadés, entre outros, no que diz sentido à defesa de uma sabedoria proveniente das 

Sagradas Escrituras, mas também apreendida da leitura das vidas de santos. Nesse 

sentido, vale a pena prestar atenção ao que é dito pelo próprio Vieira, no Sermão de 

Santo Inácio, pregado em Lisboa, no Real Colégio de Santo Antão, no ano de 1669. O 

texto fora um dos escolhidos, por Vieira, para fazer parte de seu primeiro volume de 

sermões, publicado em 1679, correspondendo ao sexto sermão da série. 

 Pertencente ao gênero demonstrativo, trata-se de um panegírico a Santo Inácio 

de Loyola, que se desenvolve a partir do conceito predicável Et vos símiles hominibus 

expectandibus Dominum suum (Lc 12,36).
76

 Na segunda parte do sermão, ao iniciar a 

narrativa, Vieira relembra um fato que serviu como ponto de inflexão na vida do 

fundador da ordem dos jesuítas. Antes de entregar-se à religião, buscava o santo as 
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 SANTO AGOSTINHO, A doutrina cristã, IV, 15, 32: “Agit itaque noster iste eloquens, cum et iusta et 

sancta et bona dicit, neque enim alia debet dicere, agit ergo quantum potest cum ista dicit, ut 

intellegenter, ut libenter, ut oboedienter audiatur. Et haec se posse, si potuerit et in quantum potuerit, 

pietate magis orationum quam oratorum facultate non dubitet, ut orando pro se ac pro illis quos est 

allocuturus, sit orator antequam dictor”. 
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 PÉCORA, A., O teatro do sacramento, op. cit., p. 63. 
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 A tradução completa do versículo, na Bíblia de Jerusalém, é: “Sede semelhantes a homens que esperam 

seu senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrirem, logo que ele vier e bater”. 
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glórias do mundo militar: defendendo as armas espanholas, em 1520, na guerra entre 

Carlos V e o rei francês Francisco II, feriu-se gravemente em uma batalha na cidade de 

Pamplona, tendo, por conta do incidente, a necessidade de retornar à Espanha e repousar 

na casa de familiares. É quando sua irmã lhe põe em mãos um livro de hagiografias: 

 

Jazia Santo Inácio, (não digo bem), jazia Dom Inácio de 

Loyola, malferido de uma bala francesa, no sítio de Pamplona, 

e picado, como valente, de ter perdido um castelo, fabricava no 

pensamento outros castelos maiores, pelas medidas de seu 

espírito. Já lhe parecia pouca defensa Navarra, pouca muralha 

os Pirenéus, e pouca conquista França. (...) Cansado de lutar 

com pensamentos tão vastos, pediu um livro de cavalerias para 

passar o tempo. Mas, ó providência divina! Um livro que só se 

achou era das vidas dos santos. Bem pagou depois Santo Inácio 

em livros o que deveu a este.
77

 

 

Vieira prossegue, afirmando que, na realidade, fora Deus quem colocou o livro 

com relatos de vidas de santos nas mãos do fundador da Companhia de Jesus, com o 

intuito de que, imitando-os, Inácio se formasse à semelhança de todos. Obviamente, o 

uso dos verbos “imitar” e “formar” não é arbitrário. Ao comentar esse sermão, Pinto 

demonstrou argutamente, por meio da análise um exemplo presente em uma carta de 

Sêneca a Lucílio, a Epístola 58, na qual o filósofo explica ao discípulo o conceito de 

idea, que Vieira faz uso de conceitos provenientes em tratados retóricos de artes para 

enaltecer a santidade de Inácio.
78

  

No sermão, o jesuíta apropria-se de uma tópica comum ao discurso dos 

tratados de pintura: a famosa anedota contada por Plínio, no livro dedicado às artes de 

sua História natural, na qual o pintor Zêuxis, para retratar a deusa Juno, solicitara a 

presença das cinco moças mais formosas da cidade de Crotona, colhendo de cada uma a 

mais bela parte para a construção de um todo que representasse a Beleza em si. De 

modo análogo, a santidade de Inácio teria se formado quando este, tendo em mãos o 

dito exemplar das vidas de todos os santos, tomara de cada um sua principal virtude: 

 

                                                           
77

 VIEIRA, A. Sermoens, t. I, p. 413-414  
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 PINTO, R. G. O. Entre borrões e cadáveres: os sermões de Dominga da Quaresma de Antônio Vieira. 

Dissertação de Mestrado. Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas de São Paulo, São Paulo, 2009, 

p. 19. 
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Pôs Deus diante dos olhos a Inácio, estampados naquele livro, 

os mais famosos e os mais formosos originais da santidade, não 

de um reino ou de uma idade, senão de todas as idades e de 

toda a Igreja, e copiando Inácio em si mesmo, de um a 

humildade, de outro a penitência, de um a temperança, de outro 

a fortaleza; de um a paciência, de outro a caridade, e de todos e 

cada um aquela virtude e graça em que foram mais eminentes, 

saiu Inácio com quê? Com um Santo Inácio, com uma imagem 

da mais heroica virtude, com uma imagem da mais consumada 

perfeição, com uma imagem da mais prodigiosa santidade, 

enfim, com um santo, não semelhante e parecido a um só santo, 

senão semelhante e parecido a todos: Et vos similes 

hominibus.
79

 

 

Podemos notar a configuração de um ideal de santidade que atende a critérios 

de seleção e de imitação. No caso da constituição da beleza de Juno, por Zêuxis, a 

eleição se pauta pelo afastamento de partes não conformes à ideia de beleza almejada. 

No caso das virtudes, pela impossibilidade de discordância entre elas, como pontua o 

próprio Vieira, quaisquer combinações resultariam em um todo harmônico. Contudo, 

verifica-se nesse processo de formação da santidade de Inácio a procura por superação 

ou, em outras palavras, de emulação. Essa ideia recupera o conceito predicável que 

suscita o sermão, o “Et vos similes hominibus”, o tornar-se símile dos homens que 

serviram a Deus, ou seja os Santos, mediante processo de imitação, em particular a de 

Cristo: 

 

 

Diz pois o Eterno Padre, que quando mandou seu Filho ao 

mundo, O gerou nos resplendores de todos os santos, porque 

Cristo (como ensina a teologia) não foi só a causa meritória de 

toda graça e santidade, mas também a causa exemplar, e 

protótipo de todos os santos, enquanto todos foram santos à 

semelhança de Cristo, imitando n'Ele e d'Ele todas as virtudes e 

graças com que resplandeceram (VIEIRA, t. VII, p. 415). 

 

De acordo com a explicação de Pinto, a partir da leitura da epístola de Sêneca, 

Cristo figura, no sermão, como idea, ou seja, funciona como modelo, ou causa 
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exemplar, da qual os homens extraem a forma, suas “virtudes e graça”, para se 

formarem como santos. Estes, por sua vez, servirão de modelo, cada um com a virtude 

que lhe é característica, na constituição, ou também formação, da santidade de Inácio.
80

 

Agudamente, Cristo corresponde ao Santo dos Santos, assim como Santo Inácio, por ter 

todos os santos como exemplares, é Santo dos Santos. Parece confuso, mas existe uma 

lógica da proportio teológica, a ser esmiuçada adiante, que explica essa “igualdade” 

entre Inácio e Cristo, que se revela no texto na forma de um quiasmo.
81

 

O Filho de Deus, portanto, é protótipo. Em termos da sistematização 

empreendida por Holanda, em seu tratado sobre pintura, Cristo corresponde à idea a que 

alude Pinto: 

 

A idea na pintura é uma imagem que ha de ver o entendimento 

do pintor com olhos interiores em grandissimo silencio e 

segredo, a qual ha de imaginar e escolher a mais rara e 

eicelente que sua imaginação e prudência poder alcançar, como 

um exemplo sonhado, ou visto em o ceo ou em outra parte, o 

qual ha de seguir e querer depois arremedar e mostrar fora com 

a obra de suas mãos propriamente, como o concebeo e vio 

dentro em seu entendimento.
82

  

 

As coisas criadas por Deus compõem esse cabedal de ideias ou protótipos, 

disponíveis para o artista, no nível da invenção. Como Criador de tudo, o Senhor é Deus 

pictor, mais uma tópica que comparece tanto em Holanda quanto em Vieira, de acordo 

com a qual se entende o universo como uma grande pintura primeiramente formulada 

por Deus em seu próprio intelecto e, posteriormente, criada mediante seu logos. Nesse 

contexto, no entanto, o “Eterno Pai”, como afirma Holanda, seria incircunscritível, e por 

isso só poderia ser representado mediante formas perfeitas, como o triângulo equilátero, 

o quadrado ou o círculo; suas criações, ao contrário, permaneceriam como ideias a 

serem contempladas pelo intelecto, para depois concretizá-las em obra visível. Há, nessa 

doutrina, resquícios de certo neoplatonismo, bastante difundido entre autores do 

período, como Lomazzo, Armenini e Zuccaro, de certo modo também empenhados na 

elevação do status do pintor, agora não mais necessariamente relegado a um ofício que 
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 PINTO, R. G. O., op. cit., p. 22.  
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 O “Santos” do epíteto de Inácio recupera, mediante os santos que lhe servem de exemplares, o Santo 

(Cristo) que forma os santos. 
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é puramente manual, mas sim à condição de poeta, ou orator, na medida em que seu 

trabalho provém do intelecto, e não apenas da matéria.
83

 

O reconhecimento desse novo estatuto, bem mais elevado, para a condição do 

artífice possibilita a comparação formulada por Vieira. Inácio é um “santo-pintor” que 

se pinta: a contemplação das virtudes advindas da leitura das hagiografias e a seleção da 

mais iminente em cada um, no nível da invenção, produz uma obra, ou um ethos santo, 

que supera (ou emula) todos os demais. Mas, nesse aspecto, há uma importante 

distinção de caráter teológico em relação a duas noções presentes no manual de artes 

pictóricas escrito por Holanda: a proporção e o decoro. De acordo com o tratadista 

português, a proportio é a principal coluna que sustenta a construção do desenho, por 

relacionar-se à questão das simetrias e dos tamanhos. Esse ajuste, com base 

principalmente em estudo das dimensões de membros do corpo humano, segue uma 

lógica do decoro, para o qual se deve tirar a pintura pelo natural, ou seja, respeitando as 

medidas engendradas no início dos tempos pelo intelecto de Deus Criador. 

Contudo, essas proporções não funcionam da mesma forma no que tange às ao 

conceito de emulação entre as pessoas divinas. Como afirma Vieira, em seu sermão, não 

existe uma noção de superioridade entre os santos, uma vez que a igualdade almejada, 

quando se deseja imitar um, encontra-se na aplicação da diferença que, em vez de tornar 

o imitador superior, iguala-o. Essa igualdade ocorre por conta da noção de autoridade da 

precedência: por exemplo, Cristo é imitação de seu Pai; porém dele se distingue (e, de 

certo modo, parece emulá-lo) por, como Verbo encarnado, assumir a forma humana e 

morrer na cruz, remindo os pecados humanos. Mas essa diferença entre a Primeira e a 

Segunda Pessoa não torna uma superior a outra. Na realidade, iguala-as: Cristo não 

pode ser superior ao Pai porque este o precede como autoridade, ao contrário do que 

pode acontecer no âmbito das artes.  

Essa operação de humanizar Cristo e, ao mesmo tempo, igualá-lo à santidade 

pode parecer paradoxal, assim como, mediante o quiasmo descrito anteriormente, 

praticamente deificar Santo Inácio (o “Santo dos Santos”) faz-nos pensar que Vieira 

tangencia perigosamente a heresia. Pécora, contudo, demonstra que isso se relaciona a 

um interesse que ele tem acerca das noções de uma mística balizada por doutrinas tanto 

de “reformistas cistercienses do século XII”, como São Bernardo, quanto dos 
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“fundadores da sensibilidade mística carmelita”, como Santa Teresa D’Ávila.
84

 Na linha 

tênue entre a prática escolástica da analogia entre “natural e divino” e a premissa de 

uma “união entre as duas ordens”,
85

 coloca-se e valoriza-se o humano, o qual, em 

potência, “destina-se a “uma particularíssima união com o divino”.
86

 

Toda essa explicação teológica pode-nos soar como mero “blá-blá-blá 

metafísico” para nosso entendimento iluminista-positivista. No entanto, para um 

sacerdote imbuído pelas doutrinas dos Doutores e Padres da Igreja,  tudo isso é ciência. 

E a agudeza de Vieira, em particular nesse Sermão de Santo Inácio, encontra-se em 

selecionar tópicas extremamente pertinentes ao contexto de uma devotio moderna, na 

qual Inácio se insere, de forma a acentuar a importância da figura desse santo e de seus 

escritos na constituição de um novo modus operandi da Igreja, instituído após o 

Concílio de Trento, e também um ideal para o ofício de orador cristão. Inácio, quase 

deificado, serve de exemplo para os pregadores, por conta não só de suas virtudes, mas 

também de sua ação efetiva. 

O fundador da Companhia de Jesus é produto de uma noção de santidade 

advinda das profundas transformações sofridas pela Europa ocidental entre os séculos 

XII e XIII, com o crescente processo de urbanização e desenvolvimento do comércio 

que, de certo modo, ocasionou novas necessidades às ordens religiosas.
87

 Preteriu-se, 

aos poucos, a figura de um monge enclausurado e imerso em suas meditações pela a de 

um religioso que passa a viver entre as gentes leigas, ressaltando a humildade, a 

austeridade e o sofrimento, à maneira de um Cristo mais humanizado, comumente 

idealizado em livros como a Imitação de Cristo, do monge Tomás de Kempis. 

Encontram-se resquícios dessa mentalidade, bastante e acertadamente 

associada à imagem de um São Francisco de Assis, nas prescrições contidas nos 

Exercícios espirituais, escritos por Loyola logo após sua decisão de abraçar a religião 

católica. No opúsculo, o exercitante é convidado a vivenciar mentalmente os passos de 

Cristo, de seu nascimento à subida aos céus, após a Ressurreição. Esse processo 

meditativo tem como principal mecanismo a utilização de imagens mentais afins às 

iconografias preceituadas por autores como o italiano Giovanni Lomazzo
88

 e também às 
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doutrinações contidas em tratados sobre memória artificial, muito em voga entre 

pregadores como Vieira. 

Mediante esses preceitos, o homem, não necessariamente o “inspirado”, ou seja 

aquele que é agraciado pela Luz Divina, mas sim qualquer um, como defende Pécora, 

está apto a encontrar a Salvação; desse modo, não será preciso “renunciar a ser causa e 

agente no mundo criado para participar com êxito da economia da salvação”, o que 

valoriza “a ação efetiva do homem sobre o seu meio natural e político, de modo a 

submetê-lo à lei cristã”.
89

  

Essa valorização da capacidade humana encontra-se afim com o 

reconhecimento das artes liberais na formação do orador cristão. Como esclarecera 

Granada e Valadés, a vontade divina, sem a sabedoria proveniente dos estudos de 

dialética, filosofia, gramática, astrologia, geometria, aritmética e retórica, não são 

suficientes para a formação de um pregador eficiente. Desse modo, recomenda-se a 

leitura dos tratados de retórica clássica e dos discursos de oradores pagãos, mesmo que 

estes sejam destinados à tribuna, e não ao púlpito. Conhecer essas autoridades, seus 

feitos e defeitos, faz parte do estudo de quem almeja sucesso na oratória. Por isso, 

Cícero, em seu Brutus, realiza uma narrativa que traça a história da eloquência, dos 

gregos aos que foram a ele contemporâneos, não somente para louvá-los, mas sim para 

apresentar aos seus discípulos as qualidades destes que servem como exemplo de 

imitação. Como Vieira constrói o santo-orador perfeito, mediante junção das virtudes 

dos mais excelentes santos, a enumeração de autoridades empreendida por Cícero 

compõe, para os seus ouvintes, o protótipo do orador perfeito. 

 

– Ó grandiosa arte, disse Bruto, se é verdade que estes, que 

foram oradores excelentes, das duas coisas mais importantes, 

cada um carecia de uma. E nesses oradores há que se notar o 

seguinte, é possível que sejam excelentes os que são diferentes 

                                                                                                                                                                          
aquilo que a ela se relaciona”, com o emprego de “proporções, números, poses, posições, vestimentas, 

árvores, animais, pedras e, finalmente, todas as coisas fabricadas, criadas e concebidas pela natureza”. O 

artista, para formar a partir da idea, deve guiar-se pela lei do decoro e da verossimilhança. Por isso, 

quando se deseja figurar virtudes e vícios, por exemplo, “é necessário considerar o que são e quais os seus 

efeitos específicos”. A mentira, por exemplo, pode ser representada por “uma moça magra, de rosto belo, 

mas que não corresponde ao resto do corpo [falta-lhe proportio], para demonstrar que ela esconde a sua 

verdadeira natureza. Esses preceitos serão mais detalhados na terceira parte deste trabalho, quando se 

estudará a relação das imagens verbais, em Vieira, com os emblemas e as empresas. Cf. LOMAZZO, G. 

P. L’idea del tempio della pittura. Roma: Colombo, 1947, p. 170-178. 
89
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entre si; De fato, nada é tão diferente quanto Cota e Sulpício, e 

ambos superam em muito os seus contemporâneos (...).
90

 

 

Cada qual com seu dote natural específico, o estudo afinco de suas ações, na 

forma de discurso, aliada ao das Santas Escrituras, Padres e Doutores da Igreja, e 

hagiografias concorrem na formação do ethos, ou seja, da pessoa, do orador cristão.  
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3. CIRCUNSTÂNCIA: TEMPO, ESPAÇO E PÚBLICO 

 

De acordo com o ideal de orador cristão descrito na seção anterior, temos como 

pregador uma pessoa atuante, cujo ethos se forma mediante ações práticas. Por isso, 

para esse pregador, não há um espaço específico de pregação (o púlpito de uma igreja, 

por exemplo). Na realidade, o mundo corresponde ao seu palco, o locus em que se 

encenará o theatrum sacrum. 

Por isso, como aponta Pécora, a leitura dos sermões revela-nos os ambientes 

mais vários possíveis, ocupados pelos mais diversos públicos, que serviram de espaço e 

plateia à pregação de Vieira. Na enumeração realizada pelo crítico, temos sermões: “na 

Capela Real Portuguesa” (Sermão de Bons Anos, na passagem de 1641 para 1642), “no 

colégio dos jesuítas de Santo Antão” (Sermão das Quarenta Horas, em 1642), no 

Colégio dos Jesuítas de Salvador (Sermão da Véspera da Circuncisão, em 1689), em 

Roma (Sermão de Santo Antônio, em 1670), na corte da Rainha Cristina (os que 

formam as “Cinco Pedras de Davi”), no Convento das religiosas de Odivelas (o 

fantástico Demônio Mudo) e até em uma embarcação, como o Nono Sermão do Rosário, 

“pregado por Vieira a bordo do navio que o levava para Lisboa após ser expulso do 

Maranhão”, em 1661.
91

 

Como parte das celebrações cristãs, o sermão, por exemplo, pode ligar-se a 

determinado momento do ciclo litúrgico: Advento, Natividade, Quaresma e Páscoa, os 

chamados tempos fortes do ano litúrgico. particionado de acordo com uma ordem cuja 

lógica é a vida de Cristo: Encarnação, Nascimento, Ministério, Morte e Ressurreição. 

Momentos específicos da vida de Cristo também servem de tema: a circuncisão, o 

batismo, a crucificação, determinado milagre etc. Há ainda os santos, cada qual com sua 

data comemorativa, momento em que recebem homenagens sob a forma de discursos 

panegíricos. 

Não é o objetivo desta pesquisa fazer uma espécie de topografia  dos locais de 

pregação de Antônio Vieira, esmiuçando as características (arquitetônicas, históricas 

etc.) desses lugares ou realizar uma listagem completa de santos homenageados e fatos 

da vida de Cristo rememorados em sua pregação. O que pretendo é: primeiramente 

demonstrar como local, circunstância e público determinam escolhas: em relação ao 

gênero retórico a se empregar (judicial, deliberativo ou demonstrativo); ao estilo 
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(humilde, sublime ou temperado) e às seleções nos níveis da invenção, disposição e 

elocução  

Como parte fundamental para a delimitação do gênero, o espaço vincula-se 

estreitamente à enunciação do sermão. Explico, novamente utilizando o exemplo do 

drama: quando determinado autor teatral escreve uma peça, o espaço do enredo não se 

relaciona necessariamente com o local de encenação. Há, nesse caso, dois espaços: um 

físico (ou tópico, de acordo com Benveniste)
92

, onde ocorre a performance do 

enunciado; outro enunciativo (ou linguístico), no qual a ação do drama se processa.  

Ambos, o tópico e o linguístico, configuram-se a partir das propriedades 

elencadas por Fiorin: (a) “o objeto é construído a partir da introdução de uma 

descontinuidade na continuidade”,
93

 ou seja, todo espaço se constrói a partir de um 

ponto central, entendido como descontinuidade a partir da qual se configuram todos os 

demais; (b) “as relações espaciais são simétricas e reversíveis, em função do ponto em 

que se organiza o espaço”, ou seja, “se a está à esquerda de b para X, estará à direita de 

b para Y, se estiver de frente para x e do lado oposto de a”, e “se a é anterior a b, sê-lo-á 

tanto para X quanto para Y”;
94

 (c) “o espaço é pluridimensional”.
95

 

O problema na transposição de um espaço tópico para o linguístico encontra-

se, como verifica Fiorin (que sigo quase pari passo na definição de espaço, no gênero 

sermão, a que pretendo chegar), no fato da terceira propriedade ser violada nesse 

processo:
96

 o espaço linguístico não é pluridimensional (ou melhor, não é 

tridimensional), e a transposição do primeiro no segundo corresponde, na realidade, a 

uma projeção, como ocorre na pintura quando se tenta figurar um espaço de três 

dimensões.na bidimensionalidade do quadro. 

A análise estrutural do espaço tópico resulta em um sistema cujas categorias 

principais são a direcionalidade e o englobamento. Determina-se a primeira por um 

“modelo antropológico”, fundamentado no corpo humano, que organiza os objetos pelo 
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olhar, que articula os elementos em “verticalidade” versus “horizontalidade”, que se 

subsume a “lateralidade” versus “perspectividade”. A articulação dessas categorias se 

dá em um plano cartesiano de três dimensões, que delimita “altura”, “largura” e 

“comprimento”.
97

 A segunda, por sua vez, refere-se à colocação do objeto em 

determinada posição, articulando-se em “englobante” versus “englobado”.
98

 

Mas não se pode entender o espaço tópico como algo estático. Há componentes 

que o dinamizam, conferindo-lhe características cinéticas. As operações que conferem 

movimento (simples ou complexos) ao espaço tópico são expansão e condensação. 

Essas operações, como funções matemáticas, ao serem aplicadas nas categorias geram 

mudanças: por exemplo, a expansão aplicada à direcionalidade gera afastamento; se 

aplicarmos a condensação, temos uma aproximação. Analogamente, a aplicação da 

expansão e da condensação na categoria englobamento produz, respectivamente, 

nuclearização e pontualização.
99

 

No enunciado, contudo, por ser uma projeção da possibilidade de todas essas 

categorias e operações, o espaço não remete a posições ou movimentos em uma 

dimensão determinada; ao contrário, constrói-se a partir de um hic no qual se pronuncia 

um ego
100

 (o ponto de continuidade na descontinuidade), que determina, mediante 

adjuntos adverbiais de lugar e pronomes, a posição das coisas: “à esquerda”, “à direita”, 

“acima”, “abaixo”, “atrás da porta”, “defronte à igreja” etc. Nas palavras de Fiorin: 

 

O espaço linguístico é o do eu, mas, quando falo, meu 

interlocutor aceita como seu. Quando ele se transforma em 

enunciador, sua espacialidade converte-se na minha. Isso é 

condição de inteligibilidade da linguagem. Parafraseando ainda 

uma vez Benveniste, o espaço do discurso não remete nem a 

posições nem a movimentos numa dimensão determinada nem 

se fecha numa subjetividade solipsista, mas funciona como 

fator de intersubjetividade.
101

 

 

O espaço, portanto, na virtualidade da linguagem, define-se na relação 

intersubjetiva, e por ela se constrói mentalmente. Se eu digo “aqui” em meu texto, sem 

especificar ao enunciatário qualquer posição tópica, a comunicação faz-se deficiente. A 
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ausência de uma marcação mais precisa impede o completo entendimento do discurso, 

que precisa do adjunto para tornar-se inteligível. Esse é o motivo, por exemplo, da 

necessidade de se especificar local e data, no gênero epistolar. 

Os adjuntos, portanto, funcionam como complementos sintáticos das 

marcações efetuadas pelos dêiticos, que se estruturam por oposição e diferença: “aqui” 

versus “lá” ou “algures/alhures”, “este” versus “esse” ou “aquele”; “isto” versus “isso” 

ou “aquilo”, “eu” versus “tu” ou “ele”, “hoje” versus “amanhã” ou “ontem”.
102

 A 

utilização eficiente desses morfemas é que determina uma sintaxe do espaço, conceito 

criado por Fiorin em complemento à ideia de uma semântica do espaço teorizada por 

Osman Lins em seu estudo sobre o Rio de Janeiro na ficção de Lima Barreto.
103

 Usarei 

esses dois conceitos na análise do espaço, no gênero sermão. 

Como afirmei anteriormente, no sermão enunciado e espaço são indissociáveis. 

Isso acontece por conta de característica que Georgopoulos associou à ideia de 

teatralidade,
104

 que corresponde, na definição de Barthes, ao “teatro menos o texto”, ou 

seja, aos condicionamentos materiais (“gestos, tons, distâncias, substâncias, luzes”)
105

 

que sustentam uma encenação. Ou ainda, de acordo com Zumthor, a presença de um 

corpo a executar uma obra, mediante voz e gesticulação: uma performance.
106

 Em 

termos retóricos, essa teatralidade corresponde à actio. 

Essa pronuntiatio se processa em um espaço tópico cujas marcas são 

perceptíveis, no espaço linguístico, por meio da sintaxe do espaço a que aludi 

anteriormente, o que analiso a partir do seguinte exemplo, retirado do Sermão de Santo 

Antônio, que, de acordo com a descriptio que sucede ao título, fora pregado “na igreja e 

dia do mesmo Santo, havendo os holandeses o sítio que tinham posto à Baía, assentando 

os seus quartéis e batarias em frente da mesma igreja”:
107

  

 

Este é o lugar, onde por espaço de quarenta dias e noites, como 

o Dilúvio, sustentou a Baía, posta em armas, aquela furiosa 
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tormenta de trovões, relâmpagos e raios marciais, com que a 

presumida hostilidade do inimigo, assim como tem dominado 

em grande parte os membros deste vastíssimo estado, assim se 

atreveu a vir combater e quis também conquistar a cabeça. E 

neste mesmo lugar (bendita seja a bondade e providência 

divina), trocados os receios em alegria, as armas em galas, e a 

guerra em triunfo, vemos junta outra vez a mesma Baía, para 

render a Deus as devidas graças pela honrada e tão importante 

vitória, com que desenganado o mesmo inimigo, ocultou de 

noite a fugidia, e de dia o vimos tão humilhado e desairoso, por 

onde tinha entrado tão orgulhoso e soberbo.
108

  

 

O pronome demonstrativo que inicia o exórdio aponta para o espaço tópico de 

enunciação. Este, porém, só é perceptível para o leitor por intermédio das informações 

que se encontram na descriptio do sermão (“Na igreja e dia do nosso Santo”) e pela 

associação destas com o título (“Sermão de Santo Antônio”). Esses elementos compõem 

a sintaxe do espaço (no nível linguístico), possibilitando ao leitor construir uma imagem 

da cena enunciativa. Materializado o palco em que se encena a actio, quando o 

enunciado diz “neste mesmo lugar” e completa como uma apóstrofe a Deus (“bendita 

seja a bondade e a providência divina”), o espaço já fora caracterizado como sagrado, o 

que torna verossímil o pedido, possibilitando, na mente do leitor, a imagem 

correspondente à ação. Determinada a posição no espaço (a igreja, centralizada no 

discurso, é a descontinuidade na continuidade), a referência à “mesma Baía” retoma 

anaforicamente mais uma informação contida na descriptio, ampliando o espaço no 

enunciado (a “igreja” está contida na “Baía”), mediante expansão, o que permite criar a 

imagem de uma igreja cercada pelas tropas inimigas.   

A malha tecida pelos pronomes demonstrativos e as operações anafóricas criam 

a cena. Mas a pregação é circunstancial, está necessariamente ligada ao espaço e ao 

momento, àquele espaço-tempo, e por isso a necessidade de uma contextualização 

histórica para o entendimento completo do enunciado.
109

 

Passemos, portanto, ao relato histórico realizado por João Lúcio de Azevedo, 

em sua História de Antônio Vieira: Maurício de Nassau e suas tropas (composta por 
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“três mil soldados europeus e mil índios auxiliares”) invadiram a cidade da Bahia, 

vindos de Pernambuco, em 16 de abril de 1638. A cidade, no entanto, não se encontrava 

despreparada: por quarenta dias resistiu ao sítio, e o inimigo abandonou a disputa, 

Comemora-se, portanto, com esse sermão, a retomada da cidade e a fuga dos 

holandeses, que chegaram a abandonar, no local, os próprios pertences.
110

 

A notícia histórica complementa a malha textual costurada pela sintaxe do 

espaço e possibilita, ao leitor, a formação do espaço tópico. A partir deste, mediante 

uma semântica do espaço (possível apenas depois que se tem em mente espacialidade 

tópica), mostram-se verossímeis as escolhas elocutivas realizadas por Vieira no sermão 

(o uso de palavras ligadas ao campo semântico da guerra) e os lugares-comuns 

selecionados na construção dos argumentos. O seguinte trecho corrobora essa 

afirmação: 

 

 O monte Sião da Bahia não há dúvida de que é este monte em 

que estamos, posto que ao princípio tão mal fortificado, depois 

tão forte e inexpugnável, como as baterias e assaltos dos 

inimigos, tanto à sua custa experimentaram. E que o Davi desta 

Sião seja Santo Antônio, que nela assentou o solar da sua casa, 

facilmente se pode demonstrar até aos mesmos olhos; porque 

se do saial lhe fizermos a samarra, da corda a funda, da voz 

formidável do demônio a harpa, de ser o menor da família de 

seu pai a família dos menores, e de ter sempre a Deus junto ao 

peito, ser aquele de quem disse o mesmo Senhor, que tinha 

achado um homem conforme ao seu coração, com pouca 

diferença de cores veremos naquele altar, ou de Santo Antônio 

formado um Davi, ou Davi transformado em Santo Antônio. 

Deste segundo Davi pois disse Deus no mesmo caso: Protegam 

urbe hanc, et salvabo com  propter me, et propter David 

servum meum.
111

 

 

O conceito predicável pelo qual o sermão se desenvolve foi retirado do Velho 

Testamento, mais precisamente do Segundo Livro dos Reis, de acordo com a Bíblia de 

Jerusalém: “Protegerei esta cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo ao meu servo 

Davi” (2 Re 19,34). O episódio bíblico em questão narra o cerco empreendido pelos 
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assírios, comandados por Senaquerib, à Jerusalém,
112

 e o texto em latim que antecede o 

exórdio refere-se a uma fala do Oráculo de Iahweh, a imprecar contra o rei da Síria. Na 

noite seguinte à profecia, uma doença exterminou o exército inimigo, impedindo a 

invasão da capital de Judá.
113

 

A semelhança nas situações (“Bahia cercada pelos holandeses”/”Jerusalém 

cercada pelos assírios”) torna lícita a escolha do versículo bíblico como conceito 

predicável e permite a superposição de outro espaço ao tópico, a que designarei como 

espaço prefigural. Extraio a ideia de um conceito que é desenvolvido por Auerbach, em 

seu Figura,
114

 livro no qual o autor realiza a análise do conceito de figura (mediante um 

estudo etimológico da palavra) e, a partir de dele, faz uma análise de sua aplicação 

poesia e na retórica medievais, em particular de um episódio de A Divina Comédia. 

Figura, no contexto da profecia fenomenal dos Padres da Igreja, corresponde a 

um conceito que entende pessoas e acontecimentos do Velho Testamento como 

prefigurações do Novo Testamento.
115

 Tecendo uma história da palavra, cujas raízes 

estão em fingere, figulus, fictos e effigies, Auerbach nos conta que seu significado se 

desviou de um sentido mais concreto (“forma plástica”) – sua primeira aparição 

comparece no Eunuchus de Terêncio (nova figura oris) –, para outro mais abstrato (sua 

utilização no contexto cristão),
116

 cuja ocorrência se deu com Tertuliano, em Adversus 

Marcionem, obra em cinco volumes, possivelmente escrita entre 267 e 208 da Era 

Cristã, na qual o autor estabelece uma ligação entre Josué e Jesus. De acordo com ele, 

assim como o filho de Num “conduziu o povo de Israel à terra prometida da Palestina”, 

Jesus guia seus seguidores à “terra prometida da vida eterna”.
117

 O nome Josué-Jesus 

assume, portanto, uma conotação profética, ao antecipar fatos que viriam a acontecer 

(“Hanc prius dicimus figuram futurorum fuisse”),
118

 no sentido de que Josué prefigura 

Jesus Salvador:  
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(...) pois Jesus Cristo ia introduzir um segundo povo, que 

somos nós, nascidos nos desertos deste mundo, na Terra 

Prometida, da qual emanam o meu e o leie, isto é, na posse da 

vida eterna, da nada existe de mais doce; e isto tinha de 

acontecer não por meio da lei de Moisés, isto é, por meio da 

disciplina da Lei, mas por meio de Jesus, isto é, por meio da 

Graça do Evangelho, nossa circuncisão sendo realizada por 

uma faca de pedra, isto é, depois de termos sido circuncidados 

por uma pedra de cortar, isto é, segundo os preceitos de Cristo, 

pois Cristo é a pedra. Por isso, este homem, que era preparado 

como imagem deste sacramento, foi consagrado em figura  

com o nome do Senhor e, assim, chamado Jesus.
119

 

 

É importante salientar que Tertuliano, como afirma Auerbach, não lia o Velho 

Testamento como “mera alegoria”; ao invés, defendia a concretude de seus espaços, 

situações e pessoas, as quais reverberariam nas existências, também concretas, dos 

sujeitos, circunstâncias e lugares do Novo Testamento. Na operação empreendida por 

Vieira, no sermão em análise, a penha sobre a qual se ergue a Igreja de Santo Antônio, 

na Bahia, espaço tópico construído sintaticamente no enunciado, é prefigurada pelo 

Monte Sinai, defendido por Iahweh, no episódio bíblico. São, portanto, três espaços: o 

tópico, recuperado mediante sintaxe do espaço, o linguístico e o que denomino como 

prefigural (no sentido de que é, a partir dele, que se forma a figura). Este, superposto ao 

tópico, acaba por também aproximar temporalidades distintas, de modo a revelar uma 

concepção de tempo que não corresponde a da física do século XX nem a linguística 

definida por Fiorin (no sentido da irreversibilidade). 

Como demonstra Hansen, o tempo em Vieira é “uma emanação ou uma 

qualidade análoga do conceito indeterminado de Deus”. Em sua explicação, a 

substância eterna do Criador revela-se “na heterogeneidade dos eventos do passado 

figurados nos textos canônicos” e se propõe como “guia seguro” do livre-arbítrio, de 

modo a proporcionar ao humano uma Salvação, que é individual e coletiva.
120

 Assim, a 

substância divina que está em Davi é a mesma que se revela em Santo Antônio, do 
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mesmo modo que o espaço de atuação do primeiro (o monte Sião) já existia como 

prefiguração da ação do Senhor no do segundo (a igreja, também, em um monte, na 

cidade da Bahia). A semelhança entre espaço e circunstância valida o argumento e 

aponta para a realização da Vontade de Deus, que, supratemporal, comparece 

identicamente nas duas situações, ambas concretas e históricas (e não meras alegorias, 

como ensina Tertuliano). Esse curto-circuito espaço-temporal identifica uma noção de 

tempo que se lê não mais como vetor em direção ao Futuro (progressivo e não repetível, 

de acordo com a definição de Fiorin); ao contrário, o desenho mais afim com essa ideia 

é a do círculo, forma perfeita que subentende o cíclico e representa o Criador e sua 

Sempiternidade. 

A compreensão e a junção desses elementos – apreendidos após a 

contextualização histórica e a fundamentação teológica – possibilitam a determinação 

de uma semântica do espaço que torna verossímeis as escolhas efetuadas nos níveis da 

elocução e da invenção (e também da ação, embora esta não seja visível a quem tem 

acesso apenas ao texto do sermão, publicado em livro). Demonstra-nos Pécora, é nas 

circunstâncias que os pregadores buscam as “figuras de base para os seus ornatos 

dialéticos”,
 121

 de modo a assegurar aos fiéis o que Hansen afirmara: a existência de uma 

lógica cristã que valida a supremacia e ação da vontade de Deus no mundo temporal. 

Maior eficácia terá o sermão, em função do conceito de decorum, aplique na construção 

de seu enunciado seleções que tenham como base a circunstância, o espaço e o público. 

É a semântica do espaço que possibilita a aplicação desse decoro e, em relação a isso, 

temos a explicação que nos dá Isa, em sua introdução à tradução espanhola do De 

Oratore, de Cícero. Sem usar propriamente o conceito criado por Osman Lins e 

utilizado por Fiorin, o tradutor ensina que existe um aptum que delimita ao orador o que 

é acessório e o que principal na elaboração do discurso.
122

 Entende-se aptum (ou 

prépon, em grego) como a conveniência de todas as partes do discurso à matéria, à 

situação, ao espaço e aos enunciatários, ou seja, é o decoro que determinará a seleção 

dos elementos no nível da invenção e da elocução, a ordenação das partes (a 

disposição), assim como recomendação para a apresentação (para a actio ou 

pronuntiatio). 
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Pensemos em um espaço como o da Capela Real, em Lisboa. Trata-se de um 

local, como nota Curto,
123

 em que se processa o culto a Deus e ao monarca, ou seja, no a 

imbricação entre temporal e divino, consubstancializados no Corpo Místico, faz-se mais 

evidente. Vale destacar, em relação a essa questão de entender o rei como persona 

mixta, o estudo de Kantorowicz sobre os dois corpos do rei. Segundo o historiador, essa 

doutrina provém de um conjunto de tratados teológicos e políticos, provavelmente 

escritos por um clérigo normando (mais tarde alcunhado como “Anônimo”) nos idos de 

1100, encontrados na vasta biblioteca do arcebispo inglês Matthew Parker.
124

 O que 

mais chamou a atenção, na época em relação a esses escritos fora a possibilidade de 

conjugar duas esferas aparentemente heterogêneas, a das coisas seculares com as 

espirituais, e que se associava, naquele momento, a um ethos comumente associado aos 

integrantes das ordens de cavalaria, que eram ao mesmo tempo monges e cavaleiros. 

Esse ideal de mesclar, em uma única pessoa, poderes e faculdades eternas e temporais já 

havia se mostrado costumeiro durante o feudalismo, na medida em que bispos poderiam 

ser concomitantemente “príncipes da Igreja” e “vassalos do Rei”, dualidade que 

possibilitava situações cômicas (ao menos, para o nosso entendimento), como o caso de 

um clérigo “observar o mais estrito celibato enquanto bispo e, ao mesmo tempo, ser 

devidamente casado enquanto barão”,
 125

 por conta de concordatas, firmadas entre a Sé e 

os poderes seculares, que legalizavam esse tipo de situação.
126

 Analogamente, o rei, 

consagrado e ungido, não era considera propriamente leigo e, embora não houvesse uma 

legislação que institucionalizasse o fato, também era estendido como persona mixta. À 

primeira vista, verifica Kantorowicz, parece não existir uma relação direta exercer 

capacidades temporais e espirituais e unir, no mesmo corpo, o sagrado e o profano; o 

texto do Anônimo normando, contudo, diz o contrário ao defender a existência de uma 

essência espiritual no governante, criando então uma ponte entre o protótipo da persona 

mixta e a doutrina dos dois corpos do rei.
127

 

Diz o Anônimo, em De consecratione pontificum et regum, que se deve 

reconhecer no rei uma pessoa gêmea, ou melhor, duas pessoas em uma, descendendo a 

primeira da Graça e a segunda da natureza. Por intermédio de uma – a da condição 
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natural –, conforma-se o homem em meio aos outros; pela outra, por conta de sua 

deificação e mediante o poder do sacramento, excede o mesmo homem os demais. Em 

relação à primeira, o rei é um homem individual; por conta da segunda, é Christus, ou 

seja, Deus-homem.
128

 Temporal e espiritual, de acordo com o normando, encontram-se 

unidos em uma espécie de super- ou supracorpo. Essa doutrina formulada pelo 

Anônimo operacionaliza-se pelo menos processo de allegoria in factis que possibilita a 

Vieira, como visto anteriormente, entender o Monte Sinai como prefiguração do local 

em que enuncia o discurso do Sermão de Santo Antônio: os reis a quem alude 

correspondem aos do Velho Testamento que prenunciavam o “advento do verdadeiro 

Christus régio”, o “Ungido da Eternidade”. A realeza terrestre, por sua vez e 

analogamente, são os imitadores ou, em termos do que ensina Auerbach, são figuras de 

Cristo, ou seja, o monarca cristão, “ungido no Tempo”, transforma-se em 

christomimetes ou imago Christi (“imagem de Cristo”, no sentido de uma “imitação de 

Cristo”).
129

 E Kantorowicz complementa, especificando a principal diferença entre o 

governando e seu prefigurador: “Cristo era Rei e Christus por sua própria natureza, ao 

passo que o representante na terra era rei e christus somente pela graça”,
130

 a ele 

concedida no momento de consagração que, ao torna-lo “outro homem” (alius vir), o 

Espírito como que “salta” para dentro do rei, transfigurando-o no interior do Tempo. A 

penetração do espírito na pessoa deifica o rei “por um breve período em virtude da 

graça; Deus, ao invés, sempiternamente Uno, é Rei celestial eternamente por natureza. 

Essa aproximação entre homem e divindade, uma “quase deificação”, pode 

abrir margem, contudo, a interpretações e posições heréticas, sob o ponto de vista da 

ortodoxia católica. A extrapolação da ideia permitiu, por exemplo, o cisma anglicano, 

sob o reinado de Henrique VIII, quando o monarca afirmou a supremacia régia sobre a 

Igreja e assumiu funções espirituais (investidura de sacerdotes, por exemplo).
131

 

Ampliando ainda mais a doutrina do direito divino do rei, Jaime I (Jaime VI, na 

Escócia), ao assumir o trono inglês em 1603, começa a por em prática preceitos 
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defendidos em obras de teologia e filosofia política por ele escritas anteriormente, em 

particular Basilikon doron (1599) e The True of Free Monachies (1598).
132

 

A resposta a essas heresias são dadas pelo Roberto Belarmino, que, com o 

opúsculo Hieratikon doron (1604), advertiu os postulados de Jaime I
133

 (antes, em 

sentenças emitidas durante o Concílio de Trento, esse cardeal já se posicionava 

contrário à tese luterana do lex peccati),
134

 e com dois tratados escritos por Francisco 

Suaréz – De legibus (1612) e Defensio fidei (1613) –, jesuíta, filósofo e jurista, e 

publicados a mando do Papa.
135

 De acordo cardeal tridentino, Deus é Causa Universal, e 

não causa próxima ao poder temporal, por não encontrar-se hipostasiado na substância 

do monarca. Anula-se, dessa maneira, a validade da doutrina de direito divino do rei.
136

 

O segundo, por sua vez, estabelece o conceito de corpo místico, que se fundamenta na 

distinção que o jurista e jesuíta faz entre lei natural, proveniente da Graça e extensível a 

toda a humanidade por meio de uma “centelha de consciência” (synderesis) que se 

manifesta na alma e aconselha o homem, e lei positiva, criada por este e 

necessariamente conformada à de Deus.
137

 De acordo com Suárez, o poder provém de 

um “pacto de sujeição” (pacto subjectionis). pelo qual “a comunidade abre mão do 

poder” e subordina-se à instituição real como corpo místico único de vontades 

unificadas.
138

 A esse pacto, ele chama de lei real, no sentido de que ela é dada não por 

um, mas acerca do mando de um rei, ou seja, que governa conforme aconselhamento da 

lex naturae. 
139

 Nas palavras de J. A. Hansen: 

 

(...) a lei não foi dada como simples preceito, uma vez que o 

povo abdicou do seu poder soberano de governar-se, mas foi 

estabelecida como um pacto pelo qual o povo transferiu o 

poder ao Príncipe com o encargo e a obrigação de cuidar do 
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Estado e governá-lo. A instituição da lei real é apenas humana, 

ainda que se possa dizer que, mediatamente, é Deus quem dá o 

poder. Primeiramente, porque o deu imediatamente ao povo 

que o transferiu para o rei; depois, porque consente e coopera 

na transferência como Causa Primeira; finalmente, porque quer 

que se mantenha.
140

 

 

A legitimidade do governo é conferida, dessa maneira, pela Graça divina, 

mediante lei natural, o que lhe concede pode absoluto para a determinação das lei 

positivas e o “monopólio da violência física e simbólica”, que lhe confere privilégios 

para hierarquiza indivíduos e estratos sociais.
141

 Há indícios desse tipo de pacto mesmo 

em obras bem posteriores ao período, como é o caso de Privilégios da nobreza de 

fidalguia de Portugal, escrita pelo bacharel “formado em Leis pela Univiversidade de 

Coimbra”, habilitado para servir nos “Lugares de Letras”.
142

 Lê-se na obra: 

 

Deste modo instituírão os homens os Epithetos de Nobreza, e 

da Mecanica para se distinguirem huns do outros no curto 

intervalo, que separa o primeiro do ultimo período de vida, 

sendo tão contíguos entre si, que huma só letra os divide (b) : 

todos são iguaes por natureza, e formados pelo mesmo limo, e 

pó da terra (c) : todos são ramos procedentes da primeira 

arvore do gênero humano ; todos pelas luzes da razão 

conhecem a lei da Natureza, que Deos igualmente lhes 

imprimio no coração (d) : todos vem igualmente ao Mundo 

nus, e sem distinção da natureza (e), e no fim de tal carreira 

vão confundir-se na sepultura sem distinção que desiguale o 

osso pobre do plebeu (f) : todos em fim, e para todos o Author  

do Universo prepara prêmios, e fulmina castigos 

proporcionados ao merecimento de cada hum, sem ter em vista 

acepção alguma de pessoa (g). A virtude , ou o vicio são os 

únicos distinctivos que fazem o carater da honra, ou da vileza : 

Pouco me importa, diz hum Ingenho, ver hum simples oficial, 

ou hum grande Fidalgo, eu fasso caso da virtude indigente, e 
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detesto o vicio coroado. Respeito a Esopo, e aborreço a 

Nero.
143

 

 

Toda essa sistematização permite ler como herética e ao mesmo tempo 

descortês a atitude o inglês Robert Gardner, durante a festa de casamento de D. João, 

filho de D. João III em 1552, noticiada por Garcia de Resende e aludida por Curto, 

quando o convidado inglês agarrou a hóstia que lhe foi oferecida e a esmigalhou, 

entornando, em seguida, o cálice de vinho consagrado. Conta Resende que a tristeza de 

D. João III, por causa do acontecimento, fê-lo vestir luto, faltar às audiências e dedicar-

se exclusivamente às orações até o final de sua via.
144

 O desacato de Gardner é duplo: 

primeiramente contra Deus, pela evidente atitude herética; em seguida contra o 

monarca, por atacar um governante imbuído de poder temporal por vontade divina e 

faltar com o decoro no trato social, violando regras intrínsecas da Corte. Em relação a 

este lugar em específico, depreende-se das explicações anteriores a existência de regras 

que determinam a semântica do espaço e, por conseguinte, o decorum a ele conveniente. 

São regras tanto de matiz espiritual quanto de racionalidade da corte. 

Em termos das leis que regem a boa convivência entre iguais, há a autoridade 

de Baldassare Castiglione, que, com seu Il Libro del Cortegiano, moldou os tratados de 

civilidade comuns nos séculos XVI e XVII.
145

 Explica-nos Pécora esse livro funciona 

como uma espécie antístrofe (no sentido que Aristóteles emprega no inicia de sua Arte 

Retórica) da figura do Príncipe preceituada por Maquiavel. Como elemento comum a 

ambos os tratados, Battaglia, em prefácio a uma edição italiana de 1987, aponta que os 

dois se vinculam ao “mundo efetivo das práticas”,
146

 no qual a ação individual se define 

por relações de imitação e emulação retoricamente pautadas, ligadas ao controle das 

emoções, a gestualidade, os modos de conversação e outras regras de convívio social, 

instituindo um comportamento que Revel classifica como “dissimulação honesta”.
147

 

Em contrapartida, diferenciam-se as obras pelo fato de que a pretensão de Maquiavel é 

“construir um modelo de exceção de um homem”, em sua solidão, imerso na crueza da 
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prática política, ao passo que o cortesão de Castiglione constrói um protótipo de um 

“homem social em que predomina a ideia de solidariedade entre espíritos eleitos”.
148

 

Para Castiglione, o indivíduo resultante das aplicações de seus preceitos é um 

perfeito conhecedor do senso de medida, com total domínio sobre os próprios sentidos e 

instintos, a disposição e faculdade de “participar das verdades inteligíveis e eternas”, 

das quais a corte é um espelho.
149

 Isso implica a necessidade de uma formação completa 

em certa medida similar à que Quintiliano propõe ao orador perfeito: deve o cortesão 

aprender e familiarizar-se com as mais variadas experiências (das militares às 

dialéticas), além de demonstrar conhecimentos no âmbito poético (versificação, música, 

pintura, artes poéticas e pictóricas etc.), constituindo em si um tipo de “erudição 

enciclopédica” que deva parecer natural, e não afetada.
150

 A esse fim, o procedimento 

mais eficaz, argumenta Hale, citado por Pécora, é a sprezzatura, que se identifica a uma 

espécie de desenvoltura simulacramente desprovida de esforço que demonstra 

superioridade, em uma postura semelhante a do estoico, no sentido de afetar 

naturalmente certa imperturbabilidade ante os “altos e baixos da vida mundana”. Como 

acabamento, acrescenta-se ainda uma mão de melancolia, de modo a proporcionar a 

esse ideal de honnête homme, algo do saturnismo neoplatônico, de modo que o 

indivíduo, sob influência humor atrabilático, ponha em si certo efeito de coisa fora do 

tempo a lhe proporcionar uma “lucidez quase metafísica”.
151

 O resultado é a 

constituição de uma sociedade de “cúmplices e rivais” que entende um mundo como um 

palco em ela se insere e, ao mesmo tempo, reflete-se, como se diante de um espelho.
152

 

Poética e retoricamente, essa prática rende tópicas largamente aplicadas aos  

discursos seiscentistas, como a do desengaño ou do vanitas. Estas possibilitam a 

construção de tipos, como o “príncipe triste” aludido por Benjamin, o qual se 

caracteriza por uma ausência de paixões (apateia) que propicia ao indivíduo a aparência 

de um Tiefsinn (“reflexão profunda”), palavra alemã de difícil tradução que o Rouanet, 

na versão brasileira de Origem do drama barroco alemão designa, ao mesmo tempo, 

como “meditação”, “profundidade do pensamento” e “melancolia”.
153

 Tópicas e tipos 

como os apresentados são produtivas na caracterização de personagens dramáticos (o 
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Hamlet de Shakespeare, por exemplo), nas artes figurativas (em que pode citar 

Melencolia, de Dürer), entre outros discursos. Na parenética, alimenta a seleção de 

exemplos e lugares-comuns, como no caso dos sermões de Cinza (o Sermão de Quarta-

Feira de Cinzas, pregado em Roma, na Igreja de Santo Antônio dos Portugueses, no ano 

de 1672, é um exemplo). 

Outro mecanismo de distinção importante em um ambiente como esse é o da 

criação de agudezas. Entende-se agudeza como uma metáfora que resulta da “faculdade 

intelectual do engenho”, produzida como “belo eficaz” e com a função de propiciar um 

“inesperado efeito de maravilha” que espante, agrade e/ou persuade.
154

 Classifica-se a 

agudeza em: (a) “de conceito”, que consiste na formulação de uma correspondência 

inesperada entre ideias distintas; (b) “de palavra” (ou “verbal”), pela qual também se faz 

a correspondência, porém mediante semelhanças fônicas, gráficas ou conceituais entre 

as palavras; e (c) “de ação”, relacionada aos sentidos agudos produzidos por 

determinados gestos e atitudes.
155

  

Como exemplo do primeiro tipo, cito a aproximação que Vieira faz, no Sermão 

do Bom Ladrão entre a noção de tempos verbais em latim e os ilícitos procedimentos 

dos governantes do Maranhão.
156

 Do segundo, há o uso do vocábulo “nós” como 
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pronome e, depois, como substantivo (por conta de igualdade fônica), no Sermão da 

Quinta Quarta-Feira da Quaresma,
157

 quando censura os fariseus que apontavam João 

Evangelista como pecador.  

O terceiro, por encontrar-se no âmbito da actio, não se faz perceptível no 

sermão, quando impresso, a despeito de relatos e testemunhos encontrado em crônicas e 

notícias da época. Contudo, trata-se de uma agudeza de extrema importância, 

considerando a importância da imagem que se cria de si em um ambiente pautado pela 

racionalidade da corte. De acordo com a lição de Tesauro, por exemplo, os gestos são 

“palavras sem rumor” e “todo o corpo é uma página escrita com gestos prescritos 

segundo o gênero”.
158

 Como exemplo da aplicação desse tipo de agudeza, há os gestos 

de santos figurados em pinturas ou esculturas, os quais apresentam posições de partes 

do corpo determinas pelo efeito pretendido (olhos fechados e mãos juntas, diante da 

boca para demonstrar meditação e oração, olhos e bocas bem abertos, com o semblante 

voltado aos céus, para significar contato extático com a divindade etc.). A gestualidade 

também recebe preceitos de Jean-François Senault, em De l'usage des passions (1641), 

livro no francês qual o oratoriano ensina gestos adequados às mais variadas situações e 

para identificar os mais diversos afetos da alma. 

O entendimento e a sistematização do que fora exposto anteriormente (as 

doutrinas de persona mixta e corpo místico, da civilidade de corte e da agudeza) 

possibilitam associar à Capela Real uma semântica do espaço que conjugue as esferas 

do espiritual e do temporal que definem o lugar. A construção dessa semântica, por sua 

vez, faz verossímeis as escolhas inventivas e elocutivas (provavelmente as de actio 

também) empreendidas por Vieira no conhecidíssimo Sermão da Sexagésima. Informa, 

na editio princeps, a descriptio que sucede o título: “Este Sermaõ prègou o Author no 

anno de 1655, vindo de Missão do Maranhão, onde achou as dificuldades, que nelle se 

apontão: as quaes vencidas, com novas ordens Reaes voltou logo para a mesma 

Missão”.
159

 

No Proêmio desse sermão há o célebre e citadíssimo trecho que diz: 

 

Entre os semeadores do Evangelho há uns que saem a semear, 

há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os 
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que vão pregar à Índia, à China, ao Japão; os que semeiam sem 

sair, são os que se contentam com pregar na Pátria. Todos terão 

sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em 

casa, pagar-lhes-ão a semeadura; aos que vão buscar a seara tão 

longe, hão-lhes de medir a semeadura e hão-lhes de contar os 

passos. Ah Dia do Juízo! Ah pregadores! Os de cá, achar-vos-

eis com mais paço; os de lá, com mais passos: Exiit 

seminare.
160

 

 

No trecho, a oposição construída com o uso dos dêiticos “cá” e “lá”, que se 

referem a dois espaços distintos. O primeiro é o da enunciação, singularizado e 

pontualizado pelas informações contidas na descriptio, segundo a qual o sermão fora 

desempenhado na Capela Real. O segundo identifica um lugar distante (retoma a Índia, 

a China e o Japão), onde os verdadeiros pregadores estão a semear a Palavra de Deus, 

em contraposição àqueles que se encontram no espaço tópico conformado pela 

enunciação. O reconhecimento desse espaço tópico permite entender a agudeza verbal 

formulada com a aproximação dos vocábulos “passos” e “paço”: o primeiro 

corresponde ao “lá”, aos que realmente pregam a Palavra; o segundo, os “cá” (os da 

Corte), que não saem a semear. A marca de plural escolhida para completar 

morfologicamente o primeiro denota aplicação da categoria aristotélica da quantidade: 

os de lá multiplicam com seus passos; os de cá, permanecem parados em um único e 

mesmo paço. 

Além dessa agudeza, a semântica do espaço ainda permite compreender 

escolhas elocutivas adequadas ao campo semântico da racionalidade da corte doutrinada 

nos tratados de civilidade, o que Vieira faz magistralmente quando critica, por exemplo, 

os ouvintes de entendimento agudo, mais preocupados em “ouvir subtilezas, a esperar 

galantarias, a avaliar pensamentos, e às vezes também a picar a quem os não pica”. 

Infelizmente, para o leitor de hoje, sem acesso a um dicionário como o de Bluteau, 

palavras como “agudo”, “subtilezas” e “galanterias” não chegam a ser, entendidas em 

seu sentido completo, determinado pela semântica do espaço e da circunstância. O 

mesmo se pode afirmar quanto à compreensão do tipo de pregador defendido pelo 

jesuíta: o de um indivíduo militante energicamente envolvido na disseminação da 

Palavra de Deus. 
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Por isso, para o entendimento completo de um enunciado desse tipo, o 

conhecimento do espaço e da circunstância faz-se essencial. O mesmo se afirma quanto 

à determinações de escolhas, na enunciação, nos níveis da invenção, disposição, 

elocução e ação. Esta última, por encontrar-se no âmbito performático, depreende- 

mediante uma sintaxe do espaço (mediante dêiticos e adjunto adverbiais, no nível 

linguístico), que possibilita a delimitação de uma semântica do espaço. Contudo, como 

demonstrarei Parte 2 deste trabalho, essas operações não são suficientes para uma 

contextualização integral do sermão, quando publicado sob a forma de texto, em livros. 

Há a necessidade de uma série de procedimentos editoriais que contextualizem o 

enunciado.  

 

 

 

 

.  
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PARTE 2 

DO PÚLPITO AO LIVRO: O SERMÃO IMPRESSO 

 

Como afirmado na Introdução, quando se pensa em um sermão, temos, na 

realidade três enunciações distintas: a primeira é a da pregação, circunstancial e 

performática, desempenhada diante de determinado público e em determinada situação 

(cujos eixos fundamentais, como defendi, correspondem à pessoa do pregador, à 

circunstância, que engloba espaço, tempo e público, e o enunciado propriamente dito, 

construído a partir de convenções estabelecidas pelo sistema retórico); a segunda é a 

transposição dessa performance para as páginas de um livro, realizada em momento 

distinto que, no caso de Vieira, como demonstrarei, propicia novos sentidos e efeitos no 

enunciado; há, por fim uma terceira, que é a leitura individual (mas às vezes também 

coletiva, correspondendo a outra performance) realizada um leitor, que atualiza o 

enunciado, de modo a propiciar distintas recepções.  

Zumthor estuda uma questão importante, porém na maior das vezes 

desconsiderada, que é a oralidade no cancioneiro medieval. O problema é complexo. 

Como estudar algo que se perdeu no tempo, do qual não há gravações, a não ser a da 

escritura? No caso português, como afirmam Lopes e Saraiva, conhecia-se, até um 

tempo recente, apenas a notação musical de seis cantigas de Martin Codax, as quais se 

acrescentaram, mais tarde, a de outras sete de D. Dinis.
161

 Mas as iluminuras do 

Cancioneiro da Ajuda apresenta uma situação de performance bem mais completa: com 

“grupos instrumentais, que incluem viola de arco, guitarra, saltério, sonalhas, pandeiros 

etc., além de cantores e de bailarinas, dirigidos por um nobre trovador sentado com a 

letra em punho”.
162

 A referida ilustração aponta para um tipo de gênero cuja execução é 

coletiva, envolvendo não só a letras, mas também os sons e os movimentos corporais, 

materialidades que se perderam no tempo e que deram lugar a outro suporte material: o 

livro. 

Mas as marcas da oralidade permaneceram no texto impresso e Zumthor, em 

sua pesquisa, foi à caça desses rastros de uma materialidade perdida. Segundo o 

medievalista, há três tipos de oralidade. A primeira é “primária e imediata”, sem 

qualquer tipo de contato com a escritura, sendo característica de sociedades 
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“desprovidadas de sistema de representação gráfica”. Os dois tipos seguintes 

correspondem, na realidade, a duas formas de relação entre o oral e o escrito: uma 

“oralidade mista”, na qual existe a influência da escritura, porém esta é “externa, parcial 

e atrasada”, e outra “oralidade segunda”, em que há uma “cultura letrada” que 

reconfigura a produção, mas também é, em uma relação de interdependência, por ela 

configurada.
163

 

A terceira forma de oralidade apresenta-se mais complexa. Ela acontece em 

uma sociedade na qual a escrita já se faz predominante, e por isso pode determinar 

práticas discursivas que são intrinsecamente ligadas à oralidade, como é o caso de um 

discurso elaborado para ser apresentado ao público. Como Zumthor argumenta, são 

cinco as operações para a constituição de um enunciado destinado à execução diante de 

determinado auditório: produção, comunicação, recepção, conservação e repetição. 

Quando comunicação e recepção acontecem ao mesmo tempo (e, alguns casos, 

juntamente com a produção), temos uma situação de performance.
164

 

Ora, esse é o caso de um sermão. Como afirma Margarida Vieira Mendes, com 

a publicação dos Sermoens: 

 

Uma nova situação comunicativa se gera e se sobrepõe à antiga 

situação de pronunciação: a do texto do sermão enquanto 

palavra impressa e publicada num outro contexto histórico e 

interacional. Esse “novo” texto em situação tem ocasião de ser 

igualmente persuasivo; ele pretende transformar um novo 

estado de coisas e criar a figura de um novo locutor e a de um 

novo destinatário; uma também específica e nova interação 

entre essas duas figuras se estabelece, diferente da situação oral 

anterior (por vezes distante de muitos anos), ou expressa e 

voluntariamente análoga a ela.
165

 

  

Sabemos que uma pregação pode ser integralmente escrita, e depois 

apresentada, embora, durante o desempenho da função, exista a possibilidade de 

improvisações que dinamizem essa relação entre o falado e o escrito. Um exemplo desse 

caso é o relato por Antônio Baião, em Episódios dramáticos da Inquisição Portuguesa: 
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 E tropeçando o pregador, como novato, em uma palavra do 

idioma italiano (pois devendo dizer neste: iba Stanislao com il 

suo bastonello, disse em castelhano: com il su bastoneillo) se 

sorrira a rainha, como tão perita no primeiro idioma  e que, 

acudindo logo o pregador ao reparo, dissera prontamente: – 

Maestra  e Signora, qui parli ogni lingue nula parla bene: 

bastonello, digo.
166

   

 

A agudeza de ação empreendida por Vieira, nessa situação, chega-nos 

mediante notícia, e não deixa sua marca no impresso. Dado o incomensurável engenho 

de Vieira, é possível imaginar quantas outras desse tipo não nos são acessíveis. 

Pertencem à performance e perderam-se na actio do momento. 

No entanto, como pregador, é possível ainda fazer apontamentos que guiem a 

execução, sem a necessidade de escrever o discurso. Há exemplos de sermões que 

permaneceram apontamentos, como é o caso do Sermão das Exéquias do Sereníssimo 

Príncipe de Portugal de Saudosa Memória. Após a morte do jesuíta, os apontamentos 

do sermão foram encontrados juntamente com outros papéis, recolhidos por ordem 

régia. Na edição que condensa em cinco volumes os quinze tomos da obra de Vieira, é 

possível ler uma espécie de rascunho, que poderia ser completado por Vieira no 

desempenho do discurso: 

 

Dominus abstulit. 

 

Não nos queixamos, nem nos devemos queixar, de que Deus 

nos levasse o príncipe, porque bem sabíamos que era mortal: 

de no-lo levar tão depressa, parece devíamos ter a nossa 

queixa. 

Dum adhuc ordirer, succidit me (Isaías, XXXVIII, 12): A 

urdidura da teia. Admirável urdidura! Assim nas letras, como 

nas armas, etc. 

Os intentos de murar Lisboa. 

Os intentos de fortificar o Reino. 

Os intentos da Escritura Comentada. 

Os intentos da história universal. 

Os intentos da cosmografia. 

Os intentos da conversão da gentilidade. 
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Quão príncipe foram estes intentos! 

 

§ 

 

Qual necessária é ao príncipe a história, etc. 

 

§ 

 

Quão necessário é ao príncipe, e mais a um príncipe de 

Portugal, a cosmografia; porque tem reinos em todo o Mundo, 

para saberem as terras, as monções, os ventos, os mares, as 

dependências, etc.
167 

 

O trecho é surpreendentemente revelador! Mostra-nos um pregador que 

tascunha, em papel, a dispositio de seu discurso e que ainda faz anotações que auxiliem 

a encontrar lugares-comuns, como se materializasse as tabuinhas de loci a que se referia 

Cícero em De inventione. Uma carta a André Fernandes, bispo do Japão, traz-nos outra 

importante notícia sobre a circunstância de pregação desse sermão: 

 

Preguei as exéquias do príncipe D. Teodósio, fazendo-lhe nesta 

casa um ofício aniversário, que o estado e república lhe não 

tinham feito. No Pará se fizeram exéquias públicas; mas nem a 

mim, nem a nenhum da Companhia convidaram para o sermão. 

O meu saiu tão grande, que faço conta de fazer dele sete ou 

oito: então os mandarei a Suas Majestades para que escolham o 

que menos lhes descontentar.
168

 

 

Vieira conta-nos da real extensão desse sermão, usando uma amplificação: 

dele, que poderia resultar em mais sete ou oito. Isso nos permite verificar a 

possibilidade de que os sermões impressos não necessariamente correspondam, mesmo 

em relação ao eixo do enunciado, ao que fora executado em determinada circunstância 

para um público específico. São enunciações distintas, embora o enunciador seja o 

mesmo. Cada uma também, com sua finalidade: na pregação, realizada no colégio da 
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Companhia de Jesus, como oração fúnebre ao príncipe falecido; em suas possíveis 

reescritas (que poderiam em sete ou oito sermões), como material de leitura e 

meditação, mas também como modelo para imitação. 

A reelaboração de sermões por Vieira, para publicação, também se faz patente 

em outras cartas, como a que dirige a Rodrigo de Menezes, datada de 28 de abril de 

1664: 

 

Se o Sermão de Santa Engrácia estivera no estado de se poder 

ler, fora com esta; mas como a maior parte foi por 

apontamentos, é necessário informa-lo de novo, para que seja o 

que era. O princípio, que por anda copiado, viu eu antes de vir, 

mas tem mui poucas palavras que concordem com o original,e 

tais andam a maior parte dos meus, de mistura com outros que 

não o são, e tudo se pode remediar somente com a estampa Se 

Deus quiser que assim seja. Ele dará saúde.  Por agora quisera 

ver se posso levar a cabo essa obra que, para que seja obra, é 

necessário saia a tempo ou antes do tempo. Agora me retirei a 

Vila Franca por ordem dos médicos, e espero ter mais horas, de 

que prometo a V. Sa. que não perderei nenhuma das que puder 

aproveitar sem risco.
169

 

 

Ainda em outra missiva, mais tarde em 16 de julho de 1692, vieira escreve ao 

cônego Francisco Barreto, em que relata a subtração de duas palavras nos ermão que 

estava revisando para publicação: 

 

Lembrado estou que no primeiro sermão do ultimo tomo, 

necessariamente por obrigação do assumpto, houve de repetir 

as duas palavras, admiravel e admirativo, mas não com a 

mesma sentença ou clausula do sermão dos turbas ; o que de 

nenhum modo fizera, se então me não pareceram mui 

differentes : mas pois vossa mercê julgou o contrario, muito 

grande mercê me fez em as haver riscado, porque não póde 

haver encontro para mim, que tenha mais de azar, que 

encontrar-me commigo.
170

 

 

                                                           
169

 VIEIRA, A. Carta XX. A D. Rodrigo de Menezes. In: AZEVEDO, J. L (Org.). Cartas de Antônio 

Vieira. Vol. 2. São Paulo: Globo, 2009, p. 46. 
170

 VIEIRA, A., Cartas, Carta CXXXIX, p. 204. 



79 
 

 

Mais uma vez, trata-se de um sermão do qual Vieira, naquele momento, só tem 

em mãos os apontamentos e que precisará ser reelaborado, para tronar-se legível quando 

impresso. A missiva revela também a vontade do jesuíta em levar sua obra à estampa, 

principalmente por conta de versões espúrias de seus discursos que circulam na Europa, 

nas quais ele não reconhece as próprias palavras. 

Essa carta, ainda, permite duas observações.  

Primeiramente, evidencia-se a existência de uma espécie de “circulação não 

autorizada” de discursos, a maior parte deles ligados à oralidade e circunstâncias 

específicas. Obviamente, não há, na época, o impedimento desse tipo de circulação 

mediante “direitos autorais”, que garantiriam também ao autor rendimentos 

provenientes de uma possível comercialização da obra. Isso só vai acontecer mais tarde, 

a partir de fins do século XVIII, intensificando-se no seguinte com o romantismo, 

quando a prática do autor passar a ser entendida como função integrada a um mercado 

de bens comerciais que garante a profissionalização do escritor e, consequentemente, 

ganhos sobre os escritos e a acusação de crime de plágio, no caso de uma “imitação não 

autorizada” publicada sob outro nome.   

Em segundo lugar, torna perceptível a vontade de Vieira em “levar seus 

sermões à estampa”, embora não os considerasse como sua principal obra, tendo em 

vista sua preferência pelos escritos proféticos. A carta a Rodrigo de Menezes é de 1664 

e em inúmeras outras o jesuíta faz referência a esse processo de publicação de sua obra 

parenética. Isso ocorrerá a partir de 1679, quando Vieira publica o primeiro volume de 

seus Sermoens.  

No prólogo ao “Leytor”, no primeiro tomo, evidencia-se a perspectiva pela 

qual Vieira enxerga esse momento de publicação: trata-se de uma relaboração, para não 

dizer reescrita, de textos que, fora de suas circunstâncias de desempenhos, assemelham-

se a cadáveres. Vale destacar o conhecidíssimo trecho desse prólogo, que faz as vezes 

de captatio benevolentiae, a modo de um proêmio de sermão: 

 

Da folha que fica atraz (se a leste) haverás entendido a 

primeyra razão, ou obrigaçaõ, porque começo a tirar da 

sepultura estes meus borrões, que sem a voz que os anima, 

ainda ressuscitados são cadáveres.
171
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Vieira diz que os sermões impressos são como borrões, distantes da real força 

que tinham em púlpito, o que é uma grande mentira. Mesmo no papel, eles ainda 

revelam uma potência que impressiona, na correção do uso da língua, na variedade 

temática e estilística, na força dos argumentos. 

Ao estudar os textos introdutórios da editio princeps, grupo a que pertence o 

prólogo citado, Maria do Socorro de Carvalho percebeu que a dedicatória e a carta ao 

leitor, assim como as aprovações e alvarás atendiam às preceptivas do decoro 

seiscentista que esses gêneros exigiam. Em particular, Socorro que, nos Sermoens, 

elementos patéticos que caracterizam os discursos parenético contaminam os textos 

prefaciais. O primeiro deles é uma dedicatória ao Príncipe, datada de 1677, na qual 

agradece e indica que a estampa de sua obra se deu por conta de uma ordem real.
 172 

Nos 

demais volumes, também há dedicatórias, porém a pessoas distintas ou mesmo a santos, 

quando se trata de um volume dedicado a figuras sacras, como Nossa Senhora do 

Rosário, ou a santos missionários ilustres, como São Francisco Xavier, o que direciona 

ao entendimento de as publicações correspondem “a uma oferta” ou “a um serviço à 

família real”.
173

 

É importante entender as circunstâncias em que essa dedicatória foi escrita.
174

 

No ano de 1662, a Rainha Regente D. Luisa de Gusmão é deposta para que seu filho, D. 

Afonso VI, seja entronizado. Vieira, que fora protegido de D. João IV, pai de Afonso, e 

também o era por parte de D. Luísa, não é recebido com bons olhos pelo partido que 

apoiou a derrubada da regente e, principalmente, pelo novo governante. Tudo isso 

contribui para que, a partir de 1663, tenha início o processo inquisitório contra o jesuíta, 

por conta das interpretações por ele feitas acerca das profecias do sapateiro Bandarra (as 

quais o direcionaram a acredita em uma ressureição de D. João IV) e também por 

suspeita de judaísmo. Nesse momento, é enviado para Coimbra, onde permanece até a 

condenação, em 1665, quando o enviam ao cárcere. No final de 1967, o Santo Ofício de 

Coimbra o condena e ele é transferido do cárcere para um mosteiro em Pedroso, na 

cidade do Porto. É quando começa a passar a limpo e reelaborar os seus sermões para 

publicação, como revela a Rodrigo de Menezes na carta citada anteriormente. 
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No mesmo ano em que é condenado, mais uma viravolta política acontece em 

Portugal. A Rainha Maria Francisca Isabel, de Saboia, que fora desposada por D. João 

VI, alia-se aos inimigos do governante e, anunciando a “incapacidade física e mental do 

marido”, consegue o afastamento do rei. D. Pedro, o irmão mais jovem, é enão 

entronizado e desposa Maria Francisca. Nesse ínterim, Vieira consegue transferência  o 

noviciado da Companhia de Jesus, em Lisboa, onde permanece recluso até 12 de junho 

do mesmo ano, quando é absolvido. 

O afastamento de D. João IV reacende em Vieira a esperança de que volte a 

exercer influência na política portuguesa, como fizera no reinado de D. João IV. No 

entanto, essa não parece ser a vontade de D. Pedro, o regente, que ignora suas tentativas 

de aproximação (como um sermão panegírico ao primogênito real, nascido em 1969) e 

não o convida para assessorar qualquer tipo de negócio. O jesuíta, diante da indiferença 

do governante, resolve viajar a Roma, onde se empenhar pela absolvição completa de 

suas penas. Estabelecido na nova cidade, começa a fazer sucesso com seus sermões, em 

particular nos salões da Rainha Cristina da Suécia, que abdicara o trono de seu país e 

levara consigo, para Roma, parte de sua fortuna. Nesse momento, Vieira encontra, em 

terra estrangeira, o reconhecimento que gostaria de ter recebido em Portugal. Acerca 

disso, queixa-se o jesuíta em carta a Rainha da Grã-Bretanha, datada de 21 de dezembro 

de 1669: 

 

Tem vossa magestade a seus reaes pés a Antonio Vieira neste 

papel, porque é tal a sua fortuna que o não pôde fazer em 

pessoa, por mais que o desejou, e procurou. A quem me 

queixarei do principe D. Pedro meu senhor, senão a vossa 

magestade ? Por sua causa, depois do primeiro desterro, padeci 

as indignidades que me não atrevo a referir : c quando para o 

reparo dellas esperava o escudo de sua real protecção, nem 

uma folha de papel para o seu embaixador pude conseguir, em 

que lhe encomendasse me assistisse nesta curia.
175

 

 

Em Roma, nesse período, em meio às desatenções da Coroa portuguesa e aos 

achaques da velhice, Vieira trabalha concomitantemente a reelaboração de sua obra 

parenética para a estampa (a pedido, na realidade praticamente uma ordem, do Geral 
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Oliva) e escreve seus textos proféticos, como fica patente em missiva enviada ao 

Marquês de Gouvea em 20 de junho de 1671, quando se encontrava em Roma. 

 

Já disse a vossa excellencia que me não atrevo a pregar em 

Roma, porque os italianos não intendem o que digo, e os 

castelhanos querem intender mais do que digo ; e assim ficou 

este anno santo Antonio sem sermão, não faltando nesta corte 

portugueses  que poderiam não se haver escusado, pois tinham 

menos justificada causa. Eu Gco tirando em limpo estes e 

outros sermões no pouco tempo que me dá logar a demanda 

dos martyres. Não sairão á luz sem primeiro terem a 

approvação de vossa excellencia, com a qual me posso 

prometter a do mundo. Deus guarde a vossa excellencia.
176

  

 

No ostracismo político, imposto pelo governo português, resta a Vieira limar os 

borrões para a publicação. Essa decisão, como já dito anteriormente, fora tomada por 

conta das cópias espúrias que circulavam sob seu nome e para elevar o engenho 

vieiriano à condição de autoridade, para imitação por parte de outros pregadores. No 

entanto, há outro motivo, talvez mais importante, que possibilita aproximar novamente 

Vieira a Cícero, em termos biográficos. 

Conta-nos Almeida, em sua introdução à tradução de Brutus ao português, que 

Cícero, na referida obra, “descreve uma conversa (sermo), em sua casa, em Roma, em 

que teriam participado o próprio anfitrião e seus amigos Ático e Bruto, provavelmente 

entre os primeiros meses de 46 a. C., após a batalha de Tapsos”.
177

 Trata-se do momento 

em que César invade a cidade, com suas tropas, dividindo-a entre “partidários de César” 

e “partidários de Pompeu”. No início, Cícero apoia os pompeianos; contudo, após a 

Batalha de Farsalo, abandona o partido de Pompeu e retorna à Itália, onde recebe perdão 

deCésar, agora um ditador. Nesse momento, abandona a vida pública e, cultivando o 

otium, dedica-se à produção de tratados de retórica e de filosofia.
178

 

Com a ditadura, em Roma, não há mais espaço para atuação nos tribunais, pois, 

como se sabe, os estados de exceção não admitem opiniões contrárias às deles. Portanto, 

esse otium ao qual Cícero se entrega revela-se, na realidade, imposto pela situação 

sócio-histórica. Sem a possiblidade de fazer uso da eloquência nas deliberações e 
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julgamentos públicos, resta à voz de Cícero conformar-se ao texto escrito. Não à toa, 

Brutos, diferentemente das obras anteriores, é o primeiro diálogo em que o autor se 

coloca como protagonista. Nas palavras de Almeida: 

 

O Brutos é a primeira obra do segundo período da produção 

retórico-filosófica de Cícero, resultando do ócio a que é 

forçado sob o domínio de César, que consolidava seu poder 

com a vitória sobre as tropas pompeianas. Em tais condições, 

resta a Cícero, quer como consolação ou divertimento, quer 

como atuação pública, scribere et legere politeías, substituindo 

a cúria e o fórum pelas litterae e pelos libri (...).
179

 

 

Forçadamente calado, Cícero utiliza o diálogo para, mediante uma enumeração 

cronológica dos mais eminentes oradores, com suas qualidades e defeitos, fazer um 

encômio da eloquência. Antes protagonistas das disputas republicanas, a eloquência, 

naquele momento, encontrava-se confinada em casa. Para representar essa situação, 

Cícero descreve-a a Brutus, como “uma mulher adulta que deve ser confinada e 

preservada no espaço doméstico, protegida da avidez de pretendentes desonrados 

(impudentes procos)”.  Trata-se, de acordo com Stroup, de um terceiro momento, em 

Brutus, da personificação da eloquentia: antes de permanecer emudecida, em um 

momento presente (eloquentia obmutuit), ela deixara o Pireu e percorrera as ilhas de 

toda a Ásia, para depois, em um momento futuro, figurar no ambiente doméstico. 

A enumeração dos mais excelentes oradores, que Cícero faz a seus ouvintes, 

tem finalidade análoga a que apresentou o livro de hagiografias para Inácio de Loyola: a 

de uma lista de modelos a se imitar. Como Zêuxis em relação à estátua de Minerva, o 

ouvinte selecionará as qualidades de cada um dos oradores (ou, no caso de Inácio, as 

virtudes de cada um dos santos), para figurar a imagem de um orador ideal. 

Vieira e Cícero encontram-se, desse modo, em situações semelhantes. Ambos 

calados, trazem a eloquência ao âmbito doméstico, sob a forma de discurso escrito, de 

modo a servir como modelos para imitação e, ao mesmo tempo, louvar a eloquência e o 

uso adequado dela. Logo, para Vieira, organizar os sermões à estampa é também uma 

posição política diante da indiferença do regente D. Pedro para com a sua pessoa. 

No caso do jesuíta, em específico, não se trata da criação de um tratado retórico 

filosófico, mas sim da reelaboração de pregações que já haviam sido antes 
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desempenhados e que, talvez em grande parte, estivessem na forma de anotações. 

Reconstruir, no papel, a actio desses discursos, como veremos, traz dificuldades: são 

momentos distintos de enunciação e, como observou muito bem Pinto, ao debruçar-se 

sobre esse “hiato entre o púlpito e a página”, as conveniências da performance de um 

sermão, desempenhado em circunstância particular, não coincidem necessariamente (na 

realidade, tal coincidência é impossível, pois todo ato enunciativo é único e não 

repetível, a não ser que seja, obviamente, Vontade Divina, que é sempre a Mesma, não 

importa tempo e lugar), com as necessidades do momento em que o discurso se atualiza 

como texto impresso. Esse problema pode dar margem a interpretações equivocadas; 

estas, no entanto, em vez de gerar leituras inconvenientes, são capazes de funcionar de 

funcionar favoravelmente em uma circunstância outra de atualização do discurso, 

conformando-se àquilo que Pinto sugere como ductos: a enunciação de um discurso que 

almeja o contrário do que diz.
180

 

Porém, é necessário evitar, o máximo possível, uma interpretação errônea que 

faça o sermão dizer aquilo que não deveria em seu momento de atualização. Para isso, 

existe uma série de recursos editoriais que têm como intuito direcionar a leitura desses 

textos. É onde entra a materialidade do livro, a substituir a materialidade da ação, com 

recursos distintos, que simulam a actio na página. 

Chartier é um dos autores que se interessa por essa questão material. Em A 

ordem dos livros, o historiador perscruta e busca reconstruir “as redes de práticas que 

organizam, histórica e socialmente, os modos diferentes de acesso ao texto”.
181

 Livro e 

corpo são objetos no espaço, e a leitura não se resume a uma “operação abstrata de 

intelecção”; pelo contrário, exige o engajamento do corpo, como no caso das leituras de 

romance em voz alta tão em voga no século XIX, quando havia damas de companhia ou 

escravas especializadas em ler folhetins para suas senhoras. o que revela uma oralização 

da matéria, mesmo quando esta fora produzida para os olhos.
182

   

Contudo, se não há voz para oralizar o escrito, cabe criar ao olho condições que 

a substituam. Nesse sentido, são imprescindíveis marcas como as de pontuação, que 

simulam as pausas e retomadas, como uma espécie de partitura, o faz-se necessário, 

mediante tropos e schematas, criar condições para o reconhecimento do oral no escrito. 
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É o caso, por exemplo, como veremos mais adiante, dos recursos ecfrásticos aplicados 

aos textos. 

Porém, mesmo essas ferramentas podem não ser suficientes. No caso do 

sermão, por exemplo, o enunciado não revela ao leitor do texto impresso, informações 

essenciais, como data de pregação, local, finalidade etc. Para suprir essas ausências, 

como indica Pécora no prefácio à publicação de Práticas da leitura (livro organizado 

por Chartier), são essenciais os protocolos editoriais: notas, prefácios, posfácios, 

ilustrações, colocação do texto na página, itálicos, versaletes, etc. 

Vejamos, por exemplo, a pagina de rosto do Sermão da Sexagésima (Figura 7). 

o título, em fonte maior, apresentam ao leitor o nome do sermão. Abaixo, com um tipo 

de menor tamanho, informa-se o local de pregação, ao qual se segue, em itálico, um 

breve texto explicativo (uma descriptio), que contextualiza as circunstâncias de 

pregação do discurso. Abaixo, com a fonte um pouco menor e centralizado, o trecho 

bíblico que serve de conceito predicável ao desenvolvimento da matéria da prédica. 

Na página seguinte (Figura 8), ainda em relação ao mesmo sermão, é possível 

notar que o texto, dividido em duas colunas, não ocupa a página inteira. Há as margens, 

esquerda e direita, que também possuem funções específicas na economia do sermão 

impresso. Pinto, recuperando o que afirmara Margarida Vieira Mendes, mostra que as 

anotações colocadas nas margens das folhas, na editio princeps, servem tornar mais 

claras circunstâncias que não são tão facilmente perceptíveis no enunciado. Elas atuam, 

portanto, em prol da clareza (perspicuitas) do discurso. O exemplo citado por Mendes 

corresponde a uma explicitação, colocadas entre parênteses, na margem esquerda do 

Sermão da Primeira Dominga da Quaresma, do referente do pronome Senhor, usado no 

texto para referir-se ora ao rei ora a Deus: 

 

Um dos casos mais curiosos, do ponto de vista dos tropos 

enunciativos, é o final do Sermão da Primeira Dominga da 

Quaresma, 1655, t. II, (...). [Há uma] vertigem díctica fundindo 

dois destinatários sob o apelativo “Senhor”: Cristo e D. João 

IV. A alternância terá levado a que o copista e o tradutor 

castelhano  tenham especificado entre parênteses, cada um dos 

destinatários apostrofados; essa especificação apostrofal do 

gesto (actio) – neste caso o gesto e a direção que tomava a 

cabeça e o olhar do pregador em cena – anulou de forma 
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impertinente o efeito de fusão co-referencial obtido na lição 

definitiva do sermão.
183

 

 

 No sermão, em sua performance, a fusão quase herética entre o monarca 

português e o Criador, no nível do enunciado, esclarecia-se provavelmente em uma 

gestualidade que não nos chegou. Quando o copista insere a rubrica explicativa, ele 

evidencia a existência de referentes distintos para o vocativo, desfazendo a agudeza de 

ação, que os diferenciaria na actio. Mendes percebe que, na editio princeps, Vieira não 

mantém as rubricas explicativas; no entanto, escreve o jesuíta: “Falla alternadamente 

com Deos & com o Rey” (veja Figura 9),
184

 em um reconhecimento que, na ausência da 

gestualidade, o discurso não seria adequadamente compreendido. 

 

 

 

                                                           
183

 MENDES, M. V., op. cit., p. 397. 
184

 VIEIRA, A., Sermoens, t. II, p. 84. 
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Figura 7: Folha de rosto do Sermão da Sexagésima. 
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Figura 8: Página do Sermão da Sexagésima.  
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Figura 9: Página do Sermão da Segunda Dominga da Quaresma. 
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Para Mendes, a atitude do copista em explicitar, na margem, os diferentes 

referentes de “Senhor”, nas cópias não autorizadas, atribuem ao manuscrito a aparência 

de um “relato ou ata da pronunciação oral”.
185

 Completo: Vieira não entende essas 

margens do mesmo modo; antes, utiliza-as ora para orientar a leitura a determinada 

interpretação ora para indicar as fontes de onde retira as citações (veja, na Figura 9, a 

indicação das fontes de citação, na margem direita: “S.Gregor.ibi” e “Ezech. I.2”. O 

procedimento é, portanto, editorial. 

Outro aspecto de relacionado ao processo de editoração é o da construção de 

sumários ou índices. como o Índice das coisas mais notáveis planejado por Vieira. Em 

carta a cônego Francisco Barreto, datada de 16 de junho de 1692, citada por Pécora
186

 

na edição brasileira do referido Índice, o jesuíta relata os seus planos: 

 

Suppondo tambem que no fim do livro se ha de acrescentar o 

index, que foi o mais exacto que se fez. Nelle com maior clareza 

e brevidade não só se resume a substancia de tudo, mas se dá luz, 

e abre caminho a outros pensamentos e discursos, como me 

confessou no collegio de Santo Antão um mestre de grande 

talento, e que por isso tinha sido o mesmo index o a que o padre 

Mendo chamou inimitavel.
187

 

 

Ao referir-se a outro index que lhe servira de modelo para imitação, Vieira 

acusa a existência de um costume (consuetudo) de uma pragmática editorial ou, como 

escreve Pécora,
188

 de uma “atitude antiga” ante a leitura e ante ao trabalho de edição. O 

índice em questão funciona como espécie de “dicionário” que associa determinada 

entrada lexical a uma enumeração de citações dessa entrada encontradas no conjunto 

dos sermões. Por exemplo: 

 

Adão 1. Cinza 1670 Deu Deus vida a Adão com um sopro, 

porque a vida do homem é vento [1:108]. 2. Cinza 1670 Por 

que formou Deus a Adão de terra vermelha. [1:114]. (...) 4. Sto. 

                                                           
185

 Idem, ibidem. 
186

 PÉCORA, A. Introdução [Ao Índice..]. In: VIEIRA, A. Índice das coisas mais notáveis. São Paulo: 

Hedra, p. 11. 
187

 VIEIRA, A., Cartas, Carta CXXXIX, p. 208. 
188

 PÉCORA, A. Introdução [Ao Índice..], op. cit., p. 14. 
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Inácio 1669 Adão não tinha semelhante, tendo todas as 

criaturas semelhanças com ele [1:409] (...).
189

 

 

As entradas, organizadas alfabeticamente, apresentam-se no seguinte formato:  

[entrada lexical], seguida pelo [número da citação], dentro da entrada, da [identificação 

do sermão] e do [ano] de pregação, da [citação] propriamente dita e, por fim, do [tomo] 

e da [página].  

 O jesuíta, continua Pécora, empenha-se fortemente na publicação de seus 

Sermoens, ao mesmo tempo em que foi autor deles. Sua preocupação com a qualidade 

da estampa o leva, por exemplo, a elaborar sucessivas erratas à medida que os tomos 

vêm a lume.
190

 E o mesmo empenho se verifica na elaboração do index, completamente 

desprezado pelas edições mais modernas da obra de Vieira, exceção feita à organização 

realizada por Alcir Pécora para publicação no Brasil. São, ao todo, 1.178 “entradas 

lexicais não repetidas” e algumas delas chegam a possuir centenas de citações 

associadas. 

Lidas em conjunto, essas entradas permitem construção de um campo 

semântico composto por conceitos pertinentes às artes (retórica, gramática, poética, 

astrologia etc.) e saberes (teologia, filosofia, política) da época, constituindo uma 

espécie de sistema semântico seiscentista voltado às necessidades de um orador 

cristão.
191

 As abonações referentes às entradas não pertencem necessariamente a um 

único campo (à teologia ou à política, por exemplo), mas se interligam de modo a 

formar uma complexa malha de conceitos.
192

 

Tanto detalhamento, contudo, pode parecer alienígena a um leitor moderno, 

distante demais das representações engendradas práticas letras do século XVII. Parece 

não haver sentido nessa extensa enumeração de conceitos, fora a possibilidade, talvez, 

de preocupações filológicas. No antes, antes de se relacionar a uma pretensa filologia, a 

criação de um index como esse representa uma lista de lugares-comuns (os loci) 

destinada a fornecer subsídios que facilitem a busca por argumentos no processo de 

inventio, por parte de um possível pregador. Essa sistematização, portanto, possui 

também uma função didática, intrinsecamente relaciona à prática retórica. 

                                                           
189

 VIEIRA, A. Índice das coisas mais notáveis. Organização de Alcir Pécora. São Paulo: Hedra, 2010, p. 

35. 
190

 PÉCORA, A. Introdução [Ao Índice..], op. cit., p. 14. 
191

 Idem, p. 17. 
192

 Idem, ibidem. 
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Produzir um Índice das coisas mais notáveis confirma a pretensão de Vieira, na 

estampa de sua obra parenética, de colocar-se como modelo para outros pregadores e, 

ao mesmo tempo, valorizar a sua própria imagem de pregador militante da Palavra de 

Deus, para que esse ethos sirva como protótipo a outros. O trabalho, longe de parecer 

mera ocupação doméstica de quem se encontra em vias de morrer, é verossímil com a 

biografia de Vieira, no sentido em que, como Cícero durante a ditadura de César, 

conserva e preserva a eloquência em âmbito doméstico para a sua propagação em um 

futuro que esteja apto a fazer uso dela. O otium de Vieira também é ação eficaz. 

Por fim, há de se considerar a aparente ausência de método quanto à escolha 

dos sermões para os tomos e a posição que cada um deles ocupa no conjunto dos quinze 

volumes em que eles se distribuem (doze organizados e publicados pelo próprio Vieira). 

Voltando ao Prólogo ao “Leytor”, temos a seguinte declaração do jesuíta: 

 

O que de presente tens nas mãos (& mais ainda os seguintes) 

serão todos diversos, & não continuados, esperando tu por 

ventura, que saísse com os que chamas. Quaresmaes, 

Santoraes, & Mariaes inteyros, como se usa. Mas o meu intento 

naõ he fazer Sermonarios, he estampar os Sermoens que fiz. 

Assi como foraõ  pregados acaso , & sem ordem; assi tos 

offereço,
193

  

 

Não nessa publicação o interesse em organizá-los por tipo: os marianos em um 

volume, os de santos em outros, os quaresmais no seguinte etc. Pregados ao acaso, 

também assim serão estampados. Maria do Socorro, em sua análise desses textos 

introdutórios, essa escolha aponta a preferência por uma variedade de matérias,ocasiões 

e espaços de pregação, visando à proporcionar copiosidade à obra, de modo a evitar o 

fastio da semelhança.
194

 E mais: a dispositio escolhida, no interior do tomo, quando 

vista como como um todo, à distância, revela outra enunciação: a enunciação dos 

enunciados contidos no tomo que, lidos em conjunto, tecem uma narrativa.  

Na Figura 11, vê-se a lista de sermões que integram o Tomo I dos Sermoens. 

Se o primeiro (Sermão da Sexagésima) funciona como modelo de sermão e encômio 

                                                           
193

 VIEIRA, A., Sermoens, t. I, p. xv. 
194

 CARVALHO, M. S. F., op. cit., p. 50. 
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pregador perfeito, o último (Sermão Segundo de Quarta-Feira de Cinza), como percebe 

Socorro, convida ao desengano:
195

  

 

Daqui se seguem duas consequências últimas, ambas notáveis e 

de grande consolação para os que morrem antes de morrer. A 

primeira que só eles (como há pouco dissemos) gozam 

seguramente de paz e descanso A segunda que dá paz e 

descanso  desta morte se segue também seguramente a paz e 

descanso da outra, que é o argumento de todo o nosso discurso. 

Os que morrem quando morrem, perdem o descanso da vida, e 

não conseguem ordinariamente o da eternidade, porque passam 

de uns trabalhos a outros maiores. Assim diziam no Inferno 

aqueles miseráveis que já tinham sido felizes:  Lassati sumus in 

via iniquitatis: chegamos cansados ao Inferno. Ao Inferno, e 

cansados; porque lá não tivemos descanso, e morrem para 

descansar. Pelo contrário os que morrem antes de morrer, 

morrem descansados, e morrem para descansar: in pace in 

idipsum dormiam, et requiescam. Oh que paz, oh que descanso 

para a vida e para a morte! Creio que ninguém haverá, se tem 

juízo, que não resolva desde logo a viver e morrer assim; ou a 

morrer assim para morrer assim. Acabando desta maneira a 

vida, esperaremos confiadamente a morte, e por benfício do pó 

que somos: Pulvis es, não temeremos o pó que havemos de ser: 

In pulverem reverteris.
196

 

  

                                                           
195

 Idem, ibidem. 
196

 VIEIRA, A., Sermoens, t. I, p. 1118. Para esta em citação, em específico, utilizei a edição organizada 

por Alcir Pécora, intitulada A Arte de Morrer. Cf. VIEIRA, A., A Arte de morrer, op. cit, p. 99). 
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Figura 10: Sumário do Tomo I da editio princeps. 
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PARTE 3 

ACTIO SIMULADA 
 

1. ACTIO 

 

Como demonstrado, o sermão corresponde a um gênero essencialmente 

performático. Por isso, sua transposição para o livro, como sermão impresso, necessita 

de elementos que corporizem na página uma actio que não existe fora de sua 

circunstância de pregação. Do ponto de vista editorial, há protocolos que direcionam a 

leitura do discurso; no enunciado, há uma sintaxe do espaço que atualiza, para o leitor, o 

espaço tópico da circunstância. No entanto, essas não são operações suficientes para 

trazer a quem folheia as páginas do tomos de Vieira a experiência de assistir, de fato, a 

uma pregação dele. Experiência irrecuperável, mas possível de se tangenciar mediante a 

simulação linguística da actio no enunciado do sermão impresso. 

Como se sabe, a primeira sistematização da retórica, na forma de manual, deu-

se com Aristóteles, em sua Arte retórica, escrita por volta de 360 a. C. Nesse manual, a 

actio, ou pronuntiatio, é referida no terceiro livro sob a denominação de hypochrisis, 

que corresponderia à parta da retórica que depende principalmente da voz, e que trata 

especificamente sobre a forma de empregá-la de modo a proporcionar determinados 

afetos no auditório.
197

 Para defini-la, cita os três principais parâmetros da representação 

sonora (intensidade, harmonia e ritmo) e salienta como o emprego bem ajustado destes 

contribui para a eficácia do discurso, no sentido de mover os afetos.  

Sobre os fatos, ou paixões, lê-se no manual: 

 

As emoções são as causas que fazem alterar os seres humanos 

e introduzem mudanças nos seus juízos, na medida em que elas 

comportam dor e prazer: tais são a ira, a compaixão, o medo e 

outras semelhantes, assim como as suas contrárias. Mas 

convém em distinguir, em cada uma delas, três aspectos. 

Explico-me em relação à ira, por exemplo, convém distinguir 

em que estado de espírito se encontram os irascíveis, contra 

quem costumam irritar-se e em que circunstâncias; é que, se 

não se possui mais do que um ou dois desses aspectos, e não a 

                                                           
197 Aristóteles, Retórica, III, 1403b 
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sua totalidade, é impossível que haja alguém que inspire a ira. 

E o mesmo acontece com as outras emoções.
198

 

 

Nesse sentido, para representar a ira, é imprescindível que se analisem os 

aspectos do afeto (estado de espírito, indivíduo ou acontecimento incitador, e as 

circunstâncias). O mesmo é pertinente para as demais “emoções”, o que evidencia a 

necessidade de sistematizá-las para que, de posse da relação de todas elas e de seus 

possíveis aspectos, criem-se representações adequadas, para construção de determinada 

imagem, para o gesto, para a impostação da voz etc. 

E, em Aristóteles, os argumentos associados ao uso das paixões ganham 

tamanha importância, a ponto de o segundo livro de sua Retórica destinar-se a uma 

sistematização e exemplificação de seus diferentes. A relação dessas paixões 

corresponde a uma das partes mais glosadas desse manual aristotélico ao longo do 

tempo e apresenta elementos indispensáveis à formação do ethos do orador e à 

determinação dos modos para que se propiciem determinados afetos no público: Isso, 

obviamente, possui estreita relação com a actio em gêneros que valorizam a 

performance, como é o caso de uma defesa em um tribunal, de um elogio realizado sob 

a forma de oração público ou mesmo de uma pregação cristã. Diz Aristóteles: 

 

Nestas condições, acontece necessariamente que aqueles que 

reforçam o seu desgosto por meio de gestos, de vozes, da 

indumentária e, em geral, de gestos teatrais, excitam mais a 

piedade (pois, ao por diante de nossos olhos o mal, fazem que 

ele apareça próximo, quer como algo que está para acontecer, 

quer como algo já passado).
199 

 

O filósofo também faz uma crítica aos excessos da ação, pois eles são capazes 

de convencer mediante argumentos que priorizem a ação em detrimento da dialética.
200

 

Uma afirmação como essa não significa que ele deixe de reconhecer a importância 

dessa parte da retórica. O que, na realidade, ele teme é que uma pronuntiatio desprovida 

                                                           
198

 Aristóteles, Retórica, II, 1378ª. 
199

 Aristóteles, Retórica, III, 1386a. O “por diante de nossos olhos” relaciona-se com o conceito de pro 

ommaton,, a ser tratado mais adiante. 
200 

Aristóteles, Retórica, III, 1404a. Não há nessa afirmação qualquer juízo de valor ou crítica em 

relação à retórica aristotélica . Trata-se apenas de uma dedução orientada pela leitura da obra. 
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de logos impressione as “pessoas sem instrução” mais pela performance que pela 

dialética.
201 

A ampliação da importância da actio na prática oratória acontecerá, de fato, 

com os retores latinos. Em um dos primeiros manuais encontrados em língua latina, o 

autor anônimo de Retórica a Herênio coloca a pronunciação como quinta parte da 

retórica, após a invenção (inventio), a disposição (dispositio), a elocução (elocutio) e a 

memória (memoria), salientando sua importância na impostação da voz, nos gestos e no 

semblante,
202

 De acordo com ele, poucos foram os tratados, até aquele momento, que 

deram a devida atenção à pronuntiatio, possivelmente por esta parte depender de um 

estudo dos sentidos e da constituição física do orador, e também por associar-se às artes 

práticas. Não deixa, contudo, de ser um elemento importante, pois garante que as 

palavras (res) dispostas no discurso pareçam brotar do ânimo (ex animo) de quem as 

pronuncia.
203

  

Ainda na Retórica a Herênio, há uma sistematização de preceitos dedicados à 

memória, que é o “tesouro das coisas inventadas” e a “guardiã de todas as partes da 

retórica”.
204

 No tratado, o Anônimo explica que se deve fazer o corpo passear, na 

imaginação, por uma espécie de edifício, casa, ou vila onde imagens em situações 

patéticas estariam alocadas em determinados lugares (loci). Assim, para decorar um 

verso como Iam domum itionem reges Atridae parant (“Os reis atridas já preparam o 

caminho para casa”), o orador pode, em um dos locais do edifício, colocar “um homem 

chamado Domício (Domitium) elevando as mãos para o céu, enquanto é açoitado pelos 

reis Márcios”; e, no segundo, “os famosos atores Esopo e Címber se preparando para 

encenar a tragédia Ifigênia nos papéis de Agamenão e Menelau (reges atridae 

parant)”.
205

  

A origem dessa mnemotécnica dá-nos a anedota de Simônides de Cós, contada 

por Cícero e aludida por Quintiliano. No relato, contrata-se o referido personagem para 

executar, em um jantar, um discurso de louvor ao seu anfitrião; Simônides, no entanto, 

tece uma longa digressão panegírica sobre os deuses Cástor e Pólux, no encômio.
206

 

                                                           
201 Idem, ibidem. 

202 Cf. Anônimo, Rhetorica ad Herennium, I, 3: “Pronunciatio est uocis, uultus, gestus moderatio cum 

uenustate”. 

203 Cf. Anônimo, Rhetorica ad Herennium, III, 27: “Hoc <tamen> scire oportet, pronuntiationem 

bonam id perficere, ut res ex animo agi videatur.” 

204 Cf. Anônimo, Rhetorica ad Herennium, III, 28. 

205 Chiapetta, Angélica. “Uma arte da memória do século XVII”. In: Muhana, Adma; Laudanna, Mayra; 

Bagolin, Luiz Armando (orgs.). Retórica. São Paulo: IEB/Annablume, 2013, p. 70. 

206 Cf. Cícero, De Oratore, II, 86. 
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Contrariado, o dono da casa paga-lhe somente a metade do combinado, e ainda diz ao 

poeta que cobre a outra metade dos deuses louvados. Nesse momento, à porta da casa, 

dois rapazes solicitam a presença de Simônides, que se dirige para fora da residência, 

sem encontrar, no entanto, aqueles que o haviam chamado. É quando toda a casa 

desmorona, matando a todos e tornando os corpos irreconhecíveis. É a memória do 

poeta que, ao marcar as posições de cada um dos convivas, auxiliará o reconhecimento 

dos corpos. Verídica ou não, a história é uma alegoria. Cabe à memória trazer ao 

presente o que já se encontra morto. 

Outro recurso mnemotécnico, dessa vez prescrito por Quintiliano, relaciona-se 

ao uso da voz. Ele aconselha a repetir as palavras, em ordem correta, com a voz baixa, 

quase murmurante, e depois conferir o que fora dito com a leitura dessas mesmas 

palavras em algum suporte material. Avivam-se, dessa maneira, dois sentidos essenciais 

ao orador: a audição e a vista.
207

 Por fim, mesmo que se produza a memória 

artificialmente, é lícito que se proceda de modo a dar impressão de uma naturalidade no 

dizer, o que causa impacto bastante favorável.
208 

Temos, então, a busca por lugares comuns, a excitação dos afetos, o empenho 

em constituir a ordem mais favorável para a demonstração de uma, a seleção das 

palavras e dos ornatos mais adequados ao estilo pretendido, ou seja, todas as partes da 

retórica, as quais devem confluir, com o auxílio da memória, para uma ação eficiente. 

E a ação, para Cícero, corresponde à “única dona e senhora” da eloquência:. 

Para reforçar ideia tão majestosa, o orador romano conta outra anedota comumente 

utilizada como tópica ao se tratar do assunto: a de que Demóstenes respondera que a 

pronunciação ocupa a primeira, a segunda e a terceira posição em termos de importância 

na oratória.
209

 

E essa preocupação de Cícero com a pronuntiatio comparece, principalmente, 

na leitura dos diálogos De oratore e Brutus. Mesmo no De inventione, livro destinado à 

sistematização dos loci, há preceitos que relacionam actio e inventio, o que demonstra o 

quão preocupado era Cícero em relação ao desempenho na tribuna, mesmo quando 

tratava de assuntos mais afeitos à dialética (como é o caso dos lugares-comuns).  

As lições relativas ao adequado uso de características da voz, em diferentes 

situações, comprovam essa preocupação de Cícerio. Segundo ele (mediante fala de 

                                                           
207 Cf. Quintiliano, Institutio oratoria, XI, 2, 20-22. 

208 Idem, ibidem. 

209 Cf. Cícero, De oratore, III, 56. 
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Antônio), do orador espera-se a voz de um tenor e os gestos e expressões dos grandes 

atores (além da agudeza dos sofistas, da profundidade dos filósofos, das palavras de um 

poeta e da memória de um jurisconsulto).
210

 Essa afirmação de Antônio corresponde à 

ideia de que a eruditio é importante para a formação do ethos de um orador, cuja 

eloquência deve fundamentar-se no conhecimento de muitas e diversas matérias,
211

 o 

que para os romanos compreendia especialmente os saberes do âmbito jurídico (como 

defende Antônio), embora Crasso (personagem que serve de contraponto a Antônio) 

reconheça a importância da filosofia para formação de um orador perfeito. 

Recomendação análoga dá Quintiliano, que imagina o orador como “erudito”, 

“conhecedor das mais diversas ciências”.
212

  

Em particular para a actio, esses protótipos de orador ideal formulados por 

Quintiliano e Cícero são importantes no sentido de que o orator exemplar não deve 

apenas estudar a filosofia, a dialética, a política etc., mas também conhecer a fundo 

prescrições que fundamentam atividades práticas, como a do ator de comédias. Porém, 

apenas o estudo não é suficiente. Existe, por parte do discípulo, a necessidade de uma 

aptidão natural, a qual, como destaca Antônio, precisa constantemente de cuidados e 

aperfeiçoamentos por meio do estudo das técnicas e, principalmente, imitação dos que 

são considerados autoridades no assunto. 

A prescrição de que um treinamento constante é imprescindível para que o 

orador mantenha a qualidade de sua performance já constava nas lições do Anônimo de 

Retória a Herênio, que praticamente (e quase aristotelicamente) sistematiza a actio, 

dividindo-a em duas partes: a configuração da voz (vocis figuram) e os movimentos do 

corpo (corporis motum). Em relação à voz, há os dotes naturais (que podem ser 

mantidos e aprimorados com o treinamento declamatório) e os que são adquiridos 

mediante ensinamento. No primeiro caso, enquadram-se as características fisiológicas 

do orador, que correspondem à magnitude e à estabilidade da voz. Estas precisam ser 

conservadas mediante exercitação e, principalmente, com cuidados, como os de não 

irritar a traqueia com emissões agudas logo no exórdio (pois isso incomoda tanto a 

garganta do orador como o ouvido de quem está no auditório) e a prescrição de variar as 

modulações e a velocidade da fala, que corresponde à tópica da variedade aplicada à 

                                                           
210  Cícero, De oratore, I, 28. 

211  Cícero, De Oratore, I, 5: “Est enim et scientia comprehen denda rerum plurimarum (...)”  

212  Quintiliano, Institutio oratoria, I, 8 
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voz.
213

 Nas contendas, recomenda-se uma vocalização contínua, de modo a acentuar a 

tensão da fala, com um fluxo de palavras ditos rapidamente e com inflexões variadas; 

ou descontínua, com exclamações contundentes e pausas variadas. E para as 

amplificações, deve-se verificar se se deseja incitar (com voz aguda, clamorosa e com 

mudanças de tom) ou lamentar (com voz deprimida, pausas frequentes e longas).
214 

A gestualidade segue recomendações que buscam, principalmente, adequar 

palavra e gesto, de modo a tornar verossímil o que é dito: para demonstrar gravidade em 

uma narração, por exemplo, recomenda-se permanecer parado, mover a mão direita com 

suavidade e mudar o semblante de acordo com o teor da conversa, sem exageros 

histriônicos; no caso de ensinamentos e demonstrações, é lícito inclinar-se na direção 

dos ouvintes, como se eles realmente estivessem sendo instruídos; para conversa jocosa, 

novamente não se permitem os exageros. Em vez deles, deforma-se delicadamente o 

sorriso, de modo a demonstrar ironia. O andar também participa da ação: caminhar de 

um lado para outro suscita tensão, assim como o levantar e o mover dos braços, e o 

bater com o pé direito sobre o chão. Para as amplificações, gesticula-se de modo lento e 

circunspecto; as lamentações, por sua vez, representam-se com o semblante triste e 

conturbado, acompanhados por golpes, com as mãos, nas coxas e na cabeça.
215 

Para a encenação do ridículo, também há preceitos quanto à gesticulação: nela, 

são eficazes, além dos ditos agudos e urbanos, a imitação dos ademanes e da voz dos 

adversários, para que a lembrança destes provoque riso entre os ouvintes, embora seja 

lícito não exagerar: a sugestão de um gesto é que deve propiciar ao público a imagem de 

quem se ri.
216

 Eficaz também é manter no rosto uma expressão grave ao dizer algum 

gracejo ou agudeza, o que provoca bastante impacto na plateia.
217 

Como exemplos paixões suscitadas pelo uso adequado de voz e gesto, Cícero 

cita, aindam o exemplo do tribuno Graco, cujo patetismo do olhar, aliado à gesticulação 

e àsmarcas do semblante, fazia brotar lágrimas até mesmo de seus adversários.
218

 

Novamente comparece aqui a teoria dos afetos, pois cada emoção se vincula a um rosto, 

a um gesto e a uma voz, devendo agir todas essas partes em conjunto e com harmonia, 

                                                           
213 Cf. Rhetorica ad Herennium, III, 21-22. 

214 Cf. Rhetorica ad Herennium, III, 23-25. 

215 Cf. Rhetorica ad Herennium, III, 26-27. 

216 Cf. Cícero, De oratore, II, 59: “Orator surripiat oportet imitationem qui audiet, cogitet plura, quam 

videat”. 

217 Cf. Cícero, De oratore, II, 72. 

218 Idem, ibidem. 
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como se fossem as cordas de uma lira.
219

 E também com decoro, principalmente no que 

tange aos tons, podendo estes serem grave ou agudo, rápido ou lento, forte ou débil, 

além dos termos médios entre eles. Do mesmo modo, necessita a voz ser áspera ou 

delicada, com o apropriado controle de seu volume, entrecortada ou contínua, tudo 

devidamente trabalhado e aprimorado com a técnica.
220

 No que concerne a esse assunto, 

tanto em Cícero quanto em Quintiliano, há fortes analogias entre música e oratória. Há, 

nesse sentido, a anedota sobre Aristógeno relatada em Institutio Oratoria. Esse orador 

dividia a modulação vocal em número e melodia métrica, elementos que, por 

comparação, na oralidade do discurso, equivaleriam respectivamente à colocação das 

palavras e à inflexão da voz. Nesse aspecto, mesmo a escolha de determinados metros 

contribui para a criação e a incitação de estados de ânimo: em outra anedota, 

Quintiliano conta ter conseguido Pitágoras acalmar e impedir que um grupo de 

mancebos violentasse uma família, enviando-lhes uma cantora cujos versos eram 

compostos por espondeus.
221

 A marcha lenta, formada por duas sílabas longas, 

apaziguou os ânimos e impediu o desastre. Não à toa, em outra história, compartilhada 

por Cícero e Quintiliano, Graco costumava treinar suas declamações na presença de um 

flautista, que lhe indicava o tom correto de cada passagem do discurso.
222

 Também a 

personagem Antônio, no De oratore, atribui à dicção a capacidade de apaziguar os 

ânimos.
223 

Ainda sobre a gesticulação, reconhece Cícero também a questão do decorum: 

não se trata de fazer com que a gesticulação acompanhe cada emoção, como se uma 

fosse a representação realista da outra, mas sim de assinalar agudamente o que se 

pretende dizer, sem a necessidade de reproduzi-lo, como aconteciam nos mimos.
224

 As 

mãos, portanto, devem apenas confirmar o que as palavras dizem, com os braços na 

maior parte do tempo estendidos e as pisadas fortes nos momentos de maior tensão, 

devendo toda a atuação estar mais afim ao discurso do “mundo das armas”, por conta da 

virilidade que se espera, do que ao do universo cênico.
225 

Quanto ao semblante, os cuidados e o controle devem ser ainda mais extremos, 

por ser a execução toda uma competência da alma e a mirada, o seu reflexo, a 

                                                           
219 Cf. Cícero, De oratore, III, 58. 

220 Idem, ibidem. 

221 Cf. Quintiliano, Institutio oratoria, I, 8, 10. 

222 Cf. Quintiliano, Institutio oratoria, I, 8; Cícero, De oratore, III, 60.  

223 Cf. Cícero, De oratore, II, 30 

224 Cf. Cícero, De oratore, III, 59. 
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manifestar todos os estados de ânimo.
226

 A ideia é que o rosto funcione como um 

espelho do tom dado ao discurso, concentrando-se sobretudo nos olhos o pathos do 

orador, principalmente em momentos delicados como o da captatio benevolentiae, logo 

no exórdio.  

Questões semelhantes também estão em Quintiliano, que afirma, em seu 

Institutio Oratoria, assim como Aristóteles, mas não de forma depreciativa, que mesmo 

um discurso mediano pode ser recebido como superior, caso executado de modo 

excelente. Nesse aspecto, vale recordar outra anedota contada por Cícero, em seu De 

oratore: a da leitura realizada por Ésquines de um discurso elaborado por Demóstenes, 

em defesa de Tesifontes, aos habitantes de Rodas, que ficaram impressionadíssimos 

com a eloquência por ele demonstrada.
227

 Como resposta ao elogio, Ésquines disse que 

eles ficariam ainda mais impressionados se o executor do discurso fosse a próprio 

Demóstenes.  

Comparar a obra sobre retórica de Cícero com a de Quintiliano, revela o quanto 

o primeiro se preocupada, mediante uso de gêneros como o diálogo, não só ensinar 

como deleitar os seus leitores. Quintiliano, ao contrário, preocupa-se muito mais com 

uma sistematização à moda aristotélica, o que evidencia uma preocupação pedagógica 

que transparece na leitura de seu manual. Logo no início, ele demonstra esse caráter 

educativo, quando aconselha os pais a deixarem as crianças sempre próximas de um 

professor que corrijam, desde cedo, os erros de pronunciação. Avisa, também, do risco 

que se corre ao deixar os pequenos aos cuidados de escravos que cometam erros 

fonéticos e gramaticais, pois é em tenra idade que esses preceitos se sedimentam. Por 

isso, a exercitação constante é recomendadíssima, mediante leituras em voz alta de 

autoridades retóricas e poéticas, em particular, mas com cuidado, da comédia, em que se 

encenam pessoas e afetos. No início do aprendizado, ainda, o mestre deve escolher 

textos que não apresentam palavras por demais complicadas, para evitar gagueiras e 

tropeços, que poderão suscitar vícios futuros de pronunciação. 

Feitas essas primeiras considerações, o retor continua, compendiando Cícero, 

sobretudo o De oratore, e bebendo na fonte do Anônimo de Retórica a Herênio: divide 

a ação em características da voz e movimentos do corpo.
228

 Essa parte do tratado colhe 
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exemplos, sobretudo, do campo jurídico, que vão desde a entrada no fórum passando 

pelas vestimentas, pela gesticulação e pela impostação da voz.  

Como os retores que lhe precederam, Quintiliano reconhece ser a voz um dom 

natural do orador, cabendo a ele cuidá-la e aperfeiçoá-la com o treinamento. Suas 

características são quantitativas – grande, pequena ou mediana – e qualitativas – clara 

ou obscura, cheia ou tênue, suave ou áspera, dura ou flexível, sonora ou confusa, tudo 

isso a depender da constituição física da pessoa. Mas não basta ser naturalmente apto; 

forçoso é que se saiba manejar os dons e a conveniência ditará quando o tom deverá ser 

mais agudo ou grave, a velocidade mais rápida ou lenta etc.
229

 O importante, dessa 

maneira, é preservar a saúde do corpo: assim como uma flauta, se mal cuidada, ao 

receber a mesma quantidade de ar, pode soar diferentemente, o desmazelo com o corpo 

pode operar de modo igual. Mas como exercitar-se, então, dados os constantes afazeres 

de uma vida pública? Ora, Quintiliano recomenda declamar diariamente, como se 

estivesse diante do público, aproveitando essa prática para treinar a gesticulação mais 

adequada às palavras que são ditas, mesmo que se esteja sozinho 

Outra prescrição associa-se àquela característica musical citada anteriormente, 

relacionada ao número e a métrica da frase: deve orador pronunciar bem e claramente as 

palavras, mas sem que seja necessário soletrá-las – o que pode ser muito cansativo para 

o ouvinte. Novamente a autoridade a que o retor faz referência é Cícero, que, em seu De 

oratore, mediante fala da personagem Crasso, considera pertinente a “escolha das 

palavras adequadas” com recomendações quanto à pronúncia, fato que se encontra em 

estreita dependência com o bom conhecimento do idioma (latinitas) e a clareza no dizer 

(perspicuitas). Dessa forma, durante a pronunciação, assim como na leitura de um 

poema, é lícito fazer as elisões, para evitar os hiatos, que dão ao discurso uma impressão 

de quebra; faz-se necessário, também, escolher adequadamente os momentos de pausa, 

identificando claramente quando se termina um sentido (pausa mais curta) e quando se 

finaliza uma oração (pausa mais longa).
230

  

Retornando às questões fisiológicas, Quintiliano fala sobre a importância da 

respiração e de ter as vias limpas, tanto o nariz como a garganta, para evitar discursos 

entrecortados, ou fracos como os piados de pintinhos; ou então a perda de ar no fim de 

um período longo, que causa o enfraquecimento da voz. A fonte, aqui, ainda é o De 

oratore ciceroniano, em que o orador romano prescreve, orientações acerca do alento e, 
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até mesmo, do volume da voz:
231

 não devem as letras ser ditas de modo confuso, nem as 

palavras saírem frouxas ou desmaiadamente, ou mesmo por demais infladas, como se 

tivessem nascidas de uma respiração difícil e ofegante. Também não pode soar 

afeminada ou desentoada, sendo muita vez agradáveis as que soam rústicas e agrestes, o 

que proporcionaria ao discurso certa coloração de antiguidade. Não se pode, no entanto, 

exagerar nesse tom agreste, que torna a fala lenta, nem persistir em um único tom ou 

estilo, tornando monótona e cansativa a explanação. Para este última recomendação, 

Cícero extrai exemplo justamente da prática teatral de Roscio, ator que abaixava o tom e 

volume da voz em determinada fala, para mostrar-se mais incisivo na seguinte.
232 

 Ainda em relação à fisiologia, não deve o orador declamar, lavando com saliva 

os seus ouvintes; por isso, deve a cavidade bucal conter apenas a umidade necessária 

para que não soem secas as palavras.
233

 Por fim, Quintiliano finaliza suas prescrições 

em relação à voz, retomando a ideia de aptum: a situação enunciativa e os afetos que se 

desejam transmitir é que deverão ser os guias da tonalidade a ser utilizada.
234 

O tratadista, em seguida, preceitua os movimentos do corpo. Comparece 

novamente a ideia de que o semblante funciona como espelho da alma e que os gestos 

não apenas indicam estados de ânimo do orador; antes, incitam afetos no público. A 

dica é agir como Demóstenes, que se punha diante do espelho e declamava, planejando 

com atenção cada gesto, cada mirada e, principalmente, o posicionamento da cabeça: 

demasiadamente alta, indica arrogância; baixa, um estado de ânimo frouxo e deprimido; 

inclinada, dá impressão de desfalecimento; e muito tesa, faz com que o orador pareça 

tenso diante do enunciatário. Por isso, é importante que se estabeleça uma posição 

intermediária, em que a cabeça quede naturalmente, sem afetações, acompanhando 

discretamente os gestos durante a declamação.
235

 Ademanes e olhares deverão parecer 

desconectados apenas nos momentos em que se queira denotar certa aversão; de outro 

modo, deverá existir sempre uma correlação bem exata entre eles. 

O semblante, como nas autoridades que segue, deve estar de acordo com a 

paixão que se deseja indicar e, aqui, o paralelo com o teatro é novamente indicado. 

Assim como um ator representa Niobe triste, Medeia atroz, Ajax atônito ou Hércules 

furioso, o orador, sempre com moderação, deve demonstrar esses sentimentos pelas 
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232 Cf. Cícero, De oratore, III, 26. 

233 Cf. Quintiliano, Institutio oratoria, XI, 3, 71. 
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expressões faciais e, sobretudo, pelo olhar que, mesmo quando fixo, deve revestir-se de 

claridade para demonstrar alegria ou escurecer de tristeza, como se uma nuvem passasse 

diante dele.
236

 As sobrancelhas desempenham também seu papel: não devem 

permanecer imóveis, nem movimentar-se caoticamente, mas participar da representação 

dos afetos, como no caso aludido por Tesauro acerca do levantar de sobrancelhas, 

severa e orgulhosamente, do duúnviro de Cápua, interpretado por Cícero como “modo 

de fazer crer” que com ela sustentava toda uma República.
237

  

Ainda em relação ao rosto, precisa-se cuidado para não inflar demasiadamente 

o nariz ou as bochechas e, durante a pronunciação, devem as palavras sair com clareza, 

mas sem denotar um movimento excessivo dos lábios. A postura deve ser ereta, 

inclinando-se levemente o orador somente em casos nos quais queira denotar instrução 

ou ensinamento, e o movimento e posição dos ombros e braços de acordo com a paixão 

demonstrada, sugerindo-se que se erga o braço com maior ênfase apenas quando se 

deseja passar a impressão de que algo brilhante fora dito.
238 

As mãos, por sua vez, possuem sua capacidade dêitica e expressiva louvada por 

Quintiliano em uma belo trecho, em que sugere que elas possam ocupar até mesmo o 

lugar de pronomes e de advérbios no discurso, afinal com elas pedimos, prometemos, 

invocamos, perdoamos, amenizamos, suplicamos, detestamos, tememos, perguntamos, 

negamos, mostramos gozo, tristeza, dúvida, confusão, arrependimento, moderação, 

abundância, número e tempo.
239

 Tudo isso, tomando-se o devido cuidado para não se 

cair em histrionismos, pois se trata de um orador, e não de um comediante.
240

 O bater 

com as mãos nas coxas e golpear o solo com os pés seguem as mesmas recomendações 

dadas no De oratore e na Retórica a Herênio.
241

 E todos os movimentos também devem 

ser coordenados, de modo que comecem à esquerda e terminem à direita. 

Até o vestuário é digno de nota nas prescrições de Quintiliano: não existe um 

traje próprio ao orador, mas este deve compartilhar dos mesmos gostos das pessoas 

honradas da cidade, tendo de ser decente a roupa, sem demasiado esmero.
242

  

                                                           
236 Cf. Quintiliano, Institutio oratoria, XI, 3, 75. 

237 Hansen, João Adolfo, “Retórica da agudeza”, op. cit., p. 335. 

238 Cf. Quintiliano, Instituto oratoria, XI, 3, 85 

239 Cf. Quintiliano, Instituto oratoria, XI, 3, 86: “An non his poscimus pollicemur, vocamus dimittimus, 

minamur supplicamus, abominamur timemus, interrogamus negamus, gaudium tristitiam 
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240 Cf.  Quintiliano, Instituto oratoria, XI, 3, 89-90. 

241 Cf.  Quintiliano, Instituto oratoria, XI, 3, 100-101. 

242 Cf.  Quintiliano, Instituto oratoria, XI, 3, 124. 
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O comportamento em uma sessão pública também diz muito acerca do estado 

de ânimo do orador. Quintiliano aconselha, por exemplo, que ao chamado do juiz ele se 

levante com calma, arrume discretamente a toga, se necessário, antes de dar início ao 

exórdio, caso se empregue um. E deve dar início à declamação somente após uma breve 

pausa, para não parecer afoito e acomodar calmamente os pensamentos iniciais. Retira-

se, para esse caso, exemplo contido em Homero: na Odisseia, Ulisses, antes de 

“derramar sua eloquência sobre os ouvintes” mantém os olhos fixos na terra, mantendo-

se imóvel, com o cetro nas mãos.   

Os parágrafos finais do livro tratam principalmente da relação entre as partes 

do discurso e a sua execução. Para um exórdio, por exemplo, a situação comunicativa 

indicará o tom: se a causa é honesta, pode-se começar calmamente, sem exageros na 

pronunciação; caso se queira incitar paixões no público, pode-se iniciá-lo de modo 

hiperbólico, às vezes até prescindindo-se do exórdio. 

Nesse caso, vale a pena também recordar a recomendação de Antônio, no De 

oratore, em que afirma necessitar o orador participar até mesmo corporalmente das 

paixões que deseja propiciar. Cita, como exemplo, as emoções que buscou em uma 

causa que defendera, a de Manio Aquilio, buscando em si todos os sentimentos que 

afligiam o ex-cônsul e general premiado, sendo o momento de clímax o que, em um 

arroubo, arrancou-lhe a túnica para exibir, ante os juízes, as cicatrizes do acusado. Há, 

nesse gesto, o que se pode denominar de engenho melankólicus, afetado, segundo os 

gregos, pela bile negra e, por isso, atrabiliário, ou furiosus, na tradução de Cícero. Uma 

das principais características desse tipo de engenho é criar o efeito de sentido de que se 

é desprovido de técnica, atékhnon: o tipo furioso pode tanto executar um ato 

supostamente impensado, de modo a salientar pro ommaton, diante dos olhos, as 

emoções que sente (como é o caso de rasgar a túnica, efetuado por Antônio),
243

 como 

criar phantasiai, imagens distantes do senso comum. 
244 

A exaustiva apresentação, sob forma de coletânea, de preceitos destinados à 

actio, compendiados pelos escritores latinos, demonstra a profunda importância que eles 

legavam ao desempenho do discurso, entendendo-o como argumentação patética. O 

processo de literalização da retórica, aludida na segunda parte deste trabalho, 

                                                           
243 A importância de se criar imagens fortes, nesse sentido, é referida mais adiante, no terceiro livro, na 

explanação de Crasso sobre a metáfora. Cf. Cícero, De oratore, III, 40, 160. 

244 A representação da cena de um crime, com a intenção de provocar nos juízes determinado estado de 

ânimo em relação ao acusado, também é uma recomendação que Cícero faz ao discutir o gênero 

judiciário. Cf. Cícero, De inventione, II, 28, 83. 
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desconsiderou essa importância, que viria a ser recuperada nas preceptivas de autores 

eclesiásticos. 

De um modo geral, em relação à pronunciação, autores como Granada, Valadés 

e Cipriano Suarez compendiam a Retórica a Herênio, Cícero e Quintiliano. A difernça, 

na maior parte dos casos, encontra-se na fonte dos exemplos, retirados, em sua maioria, 

das Sagradas Escrituras e dos textos dos Doutores e Padres da Igreja. Em particular, em 

Granada, há um capítulo do Sexto Livro, que é dedicado à pronunciação, no qual o 

tratadista realiza uma listagem de “exemplos retirados das Sagradas Escrituras para 

exercitação nos inexpertos”, que correspondem principalmente a salmos, cânticos. e 

narrativas de milagres. Em partícula, em relação a esta, Granada preceitua a modulação 

da voz, principalmente em termos de ritmo e modulação, de modo a criar uma 

narratiava variada, e o decoro nos gestos, em preceitos que seguem a Institutio Oratoria. 

No caso da prédica, o capítulo mais pertinente é o que Granada dedica às 

figuras de sentença (schematas) mais adequadas a representar afetos cristãos, como a 

manifestação de desejo (aptatio), as de maldição e de imprecação, os rogos e pedidos, o 

uso das interjeições, as elipses, as asseverações, o juramento, a exortação, a exclamação 

e apóstrofe, as interrogações, entre outras. 
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2. ACTIO SIMULADA 

 

No sermão impresso, o uso figuras de sentença e a criação de imagens 

(mediante recursos ecfrásticos), no espaço linguístico, possibilitam a simulação de uma 

actio no papel. Esses recursos, somados aos protocolos de leitura explicados na Parte II 

deste trabalho, compõem o que entendo por actio simulada. 

A actio simulada não pretende substituir a actio real, desempenhada em uma 

circunstância irrecuperável. Ela consiste, na realidade, nos traços de performance 

distinguíveis em textos originalmente criados para execução em público. As rubricas, 

em peças de teatro publicadas em livro correspondem a exemplos dessas marcas de 

actio simulada, assim como determinada construção de sentença e descrição de 

determinada imagem, orientam os sentidos do leitor para criar imagem do desempenho 

de um sermão. Em particular, a criação de imagens vivas, na sermonística seiscentista, 

funciona como mecanismo de argumentação patética. 

Para entender o funcionamento da imagem, no sermão, precisa-se compreender 

os conceitos, sobre o assunto, que são provenientes do mundo greco-romano antigo
245

 e 

também o estatuto da imagem de acordo com a doutrina cristã.
246

 De acordo, com Paulo 

Martins, a imagem, para o humano, é anterior à escrita e associa-se a uma característica 

inata do homem, que é a imitação.
247

 A arqueologia encontra objetos de sociedades 

ágrafas cujos adornos e formatos revelam certa copiosidade e disposição que remete a 

determinadas escolhas elocutivas e de ordenação da matéria na construção do artefato. 

A ausência de testemunhos escritos, no entanto, não nos permite afirmar que esses 

grupos sociais aplicassem procedimentos que mais tardes seriam sistematizados e 

manuais de retórica e de poética.
248

 Contudo, podem funcionar como evidências que a 

imitação, aos poucos, foi se constituindo com uma prática sistemática, proveniente de 

outra característica humana, que é a racionalização, que mais tarde, após o aparecimento 

da escrita, embasaria os tratados de construção de discursos (visuais ou verbais). 

 O caminho que o conceito de imagem faz, no interior dos discursos 

filosóficos, poéticos, retóricos e, mais tarde, teológicos, indica menos uma espécie de 

evolução do conceito e mais a existência de diferentes modos de apropriação desses 
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conceitos em distintos momentos sócio-históricos.óricos. É o que acontece com a 

imagem, no seio da ortodoxia cristã.  

Groulier, por exemplo, afirma que, no medievo, há uma carência de tratados 

sobre artes plásticas e artes pictóricas. Contudo, isso não significa a ausência de obras 

desses tipos; ao contrário elas se agem variadamente em conjunto com outras práticas 

sociais do período: ornam desde vitrais de igrejas até as páginas de cancioneiros, com 

belíssimas iluminuras.
249

 Analogamente, também há testemunhos de filósofos e 

teólogos sobre as imagens. Não são, contudo, apreciações que visam à atribuição de 

valores estéticos, mas sim indagações quanto à natureza das coisas possíveis de ser 

representadas por elas. Logo, esses tratados filiam-se a especulações dialéticas sobre o 

estatuto da imagem. Uma questão que se coloca, por exemplo, é a de que a 

representação de Cristo pode conduzir à idolatria. Outra, a pergunta sobre a real função 

de um afresco ou de uma imagem devocional.
250

 Mas não existe, na época teoria, à 

moda kantiana ou hegeliana, que permita uma explicação unívoca para essas diferentes 

práticas e objetos. Qualquer vislumbre de entendimento só é possível quando se avalia a 

posição de determinada prática ou objeto em um ponto específico do sistema sócio-

histórico. Somente pela perspectiva religiosa, por exemplo, a pergunta sobre como 

representar o invisível adquire o status de busca pelo mais alto conhecimento, que o 

entendimento das coisas de Deus. Do mesmo modo, só a negação completa da imagem, 

empreendida pelas teses luteranas, pode explicar a supervalorização dada a ela pelo lado 

contrarreformista. 

Para Calvino, por exemplo, não há a necessidade de presentar Deus porque ele, 

que “é o que é”, basta a si mesmo: 

 

Seguindo a escritura [que], conformando-se à rudeza e 

enfermidade dos homens, fala discernamente quando difere o 

verdadeiro Deus dos falsos e inventados. Deus se opõe aos 

ídolos; não que ela [e Escritura] aprove o que os filósofos 

inventaram com belas cores: [ela fala assim] para melhor 

revelar a tolice das gentes e mesmo para mostrar a todos que 

estes se detêm em especulações sem sentido. Uma vez que, se 

Deus é colocado à parte, toda divindade forjada no mundo é 

excluída, depreendemos que tudo o que os homens inventaram 
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com seus cérebros é abatido e reduzido a nada, porque somente 

Deus basta a si mesmo.
251

  

 

Se o que homem produz se reduz a nada, o mesmo pode se afirmar das 

representações de Deus engendradas pelo humano. Deus, para os calvinistas, não 

precisa de representação porque não se associa a qualquer coisa que seja inerente ao 

humano. A resposta a essa afirmação de Calvino foi dada pela Contrarreforma, durante 

o Concílio de Trento: 

 

(...) De fato, os que negam que os santos, fruindo no Céu de 

uma felicidade eterna, devam ser invocados; bem como os que 

asseveram que eles não oram em prol dos homens ou que sua 

invocação para que orem também por cada um de nós é 

idolatria ou conflita com a Palavra de Deus, e se opõem à 

honra do único mediador de entre Deus e os homens, Jesus 

Cristo, o que é tolice suplicar, com palavras ou mentalmente, 

aos que reinam no céu, pensam de forma ímpia. (...) Além 

disso, devem-se ter e conservar, especialmente nos templos, 

imagens de Cristo, da Virgem mãe de Deus e de outros santos e 

ales se deve conferir a devida honra e verneração, não por 

acreditar que haja nelas alguma divindade ou virtude (...), mas 

porque a honra que é a elas dirigida volta-se para os modelos 

que representam.
252

 

 

Pela primeira parte do decreto, valida-se a devoção, mediante invocação, que 

se realiza mediante orações, que nada mais representam que práticas discursivas 

engendradas pelo humano, que validam por provir do mesmo Logos. Cristo, como Filho 

do Homem e humano, é mediação de Deus em relação ao homem; analogamente, a 

imagem de um santo também apresenta a característica cristológica da mediação, agora 

entre o santo e indivíduo. Essa característica cristológica de mediação valida o uso de 

imagens para adoração. 
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Enquanto Calvino desvaloriza o que é humano, quando comparado ao divino, o 

lado contrarreformista opera em sentido contrário. Embora as razões sejam 

essencialmente teológicas, não se pode negar que ao, ao atribuir ao pintor a criação de 

uma obra que serve de mediação entre o homem e divindade, eleva-se de certa forma a 

própria condição humana.  

Esse, inclusive, corresponde a um período em que de profícua atuação dos 

chamados “humanistas” no âmbito das artes e, ao mesmo tempo, corresponde a um 

momento em que surgem tratadistas interessados em preceituar doutrinas sobre arte, 

como é o caso de Alberti, Ghibertti, Francisco de Holanda, entre outros. É quando se 

cria como nota Michael Baxandall uma espécie de vocabulário técnico, como os 

desenvolvidos por Lorenzo Valla
253

 e Bartolomeo Fazio, em que termos do latim são 

utilizados para categorizar tipos de experiência não contemplados pelas línguas 

vernáculas.
254

 Exatamente por retirar essas expressões de escritores como Cícero e 

Quintiliano, esses grupos se autodenominavam rhetorici, ou melhor ainda, oratores, não 

obviamente por serem oradores, mas por pautarem sua ars a partir de preceitos oriundos 

de manuais por eles escritos. Mais tarde, a crítica romântica do século XIX, na 

fabulação de sua história do desenvolvimento do Espírito, colocará sobre esses artistas a 

etiqueta de “humanistas”, embora este não fosse o modo deles mesmos se nomearem.
255

 

Cuidando especificamente das artes pictóricas, percebemos ecos desse 

processo de retoricização a partir do tratado escrito por Alberti, o Da pintura, no qual se  

reconhece um esforço em elevar o status dessa prática, pensando-a não como uma arte 

mecânica, mas sim liberal, digna, portanto de um homem livre, e não mero ofício ou 

ocupação servil.
256

 Busca-se, então, pela primeira vez, como explica Leon Kossovitch, 

“constituir a pintura como objeto de teoria e doutrina sistematizadas”
257

 e imagina-se o 

pintor como uma espécie de “retor ideal”, cultivador de diferentes saberes (por tanto, 

“politécnico”, oralmente exemplar e, desse modo, reconhecido em sociedade, detentor 
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de fortuna e fama.
258

 Ora, é assim que Quintiliano figura o modelo do “orador-cidadão”, 

o qual, para um orator do Renascimento, coaduna-se mais com a ideia de distinção 

conferida a quem se dedica aos studia humanitatis que ao uso prático da eloquência no 

foro ou em assembleias.  

Tecnicamente, a aproximação entre o orador de Quintiliano e o artífice de 

Alberti também é pertinente: embora não exista uma acomodação exata entre as 

divisões da retórica e as partes da pintura, é possível distinguir semelhanças nos modos 

de operação tanto nas atividades do pintor quanto nas do retor: escolhe-se 

primeiramente um tema, ou matéria, que receberá no quadro determinada ordenação 

coerente com a história que se deseja narrar e que se tem em memória; por fim, o 

trabalho receberá o tratamento elocutivo das cores e dos efeitos de luz, estimulando 

determinadas afecções em quem o contempla. 

Em particular, de acordo com Alberti, divide-se a arte pictórica em 

circunscrição, que corresponde ao delineamento das formas básicas que irão compor o 

desenho; a composição, cuja definição se aproxima tanto da ideia de dispositio, por 

referir-se à acomodação dos elementos na tela, com o intuito de narrar uma história, 

como da de decorum, no sentido de colocar adequadamente esses elementos, 

considerando suas proporções e a lógica da situação enunciada ou dos caracteres 

envolvidos (um velho cuja força física pudesse ser equiparada a de um jovem ou cães 

cujos tamanhos fossem equiparados a de cavalos, por exemplo, seriam indecorosos); e, 

por fim, a coloração, relacionada ao uso da sombra, da luz e das cores.
259

 A divisão 

apresentada pelo português Francisco de Holanda, em seu Da pintura antiga, por outro 

lado, apresenta diferenças: de acordo com ele, as partes da pintura corresponderiam à 

ideia (conceito próximo ao da inventio retórica), à proporção e ao decoro, estes últimos 

com certa similaridade ao que é proposto por Alberti.
260

 

Assim, conhecendo e empregando de modo adequado e excelente cada uma das 

partes de seu ofício, os artífices, oradores ou poetas, cujas obras denotam certo valor 

convertem-se, então, em modelos. Novamente, não cabem aqui conceitos como os de 

“expressão” ou de “originalidade”, também afeitos à crítica romântica, mas sim os de 

“imitação” e de “emulação”: não se busca a novidade, e sim a semelhança, na qual 

também se possa fruir a percepção da diferença, cerne do caráter emulativo provocado 
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por uma pequena alteração elocutiva, seja esta a metáfora de um poema, ou a sutil 

mudança na iluminação de um Cristo crucificado. 

Comparando o tratado de Alberti com o de Francisco de Holanda, percebemos, 

em relação ao primeiro, uma preocupação em um âmbito mais prático, que corresponde 

ao ambiente de trabalho do próprio pintor, em meio aos pincéis, quadros, tintas etc. No 

de Francisco de Holanda, no entanto, percebe-se uma transcendência que não existe em 

Alberti: como já verificamos na análise do Sermão de Santo Inácio, o lugar-comum 

corresponde à ideia formulada pelo Intelecto divino que o pintor imita. O mundo é um 

quadro já pintado por Deus, que serve de modelo à prática artística. Não há dúvida de 

que para os dois tratadistas, o denominador comum de suas doutrinas correspondem aos 

preceitos retórico-poéticos, assim como estes também o são se equiparamos Vieira e 

Cícero. Mas, assim como em Holanda, há em Vieira a transcendência que não existe no 

autor de Brutus.  

Outro contraponto Holanda corresponde aos conceitos formulados por Federico 

Zuccaro. De acordo com ele: 

 

(...) por este nome desenho interno não entendo somente o 

conceito interior formado na mente do pintor; mas também 

aquele conceito que forma qualquer coisa que seja o intelecto; 

se bem que para maior clareza e para auxílio de meus colegas 

de profissão, defini a princípio esse nome de desenho interno 

somente para nós, mas se quisermos mais perfeita e 

comumente definir o nome de desenho interno, diremos que é o 

conceito, e a ideia, que, para conhecer e operar, forma quem 

quer que seja. E neste Tratado reflito sobre este conceito 

interno formado por quem quer que seja sob o nome específico 

de desenho (...) porque trato disso como pintor, e dirijo-me 

principalmente aos pintores, escultores e arquitetos (...). Desse 

modo, por exemplo, se desejo compreender o que é o leão, é 

preciso que o leão conhecido por mim seja o termo dessa 

minha intelecção; não falo do leão que corre na selva e caça 

outros animais (...), pois esse leão situa-se fora de mim; falo de 

uma força espiritual situada no meu intelecto que representa 

explicitamente a natureza e a forma do leão, , e não deixa de 

ser distinta desse meu intelecto. É por meio dessa forma ou 

ídolo presente em meu espírito que meu intelecto pode 
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claramente ver e conhecer não apenas o leão simples em sua 

forma e natureza, mas igualmente todos os outros leões.
261

 

 

Se em Holanda, a idea é uma das entradas das “tabuinhas de lugares-comuns” 

de Deus, e portanto exógeno ao indivíduo, para Zuccaro, as “tabuinhas” estão dentro do 

próprio indivíduo, que faz o desenho interno do objeto de intelecção, que também pode 

servir como meio para o conhecimento desse objeto. As imagens formadas dentro do 

indivíduo são mecanismos de intelecção. É semelhante ao que acontece nos Exercícios 

espirituais de Inácio de Loyola. O conhecimento das verdades de Deus ocorre via 

construção de desenhos internos que revelam essas verdades. Nesse sentido, criar no 

intelecto a imagem do sofrimento de Jesus Cristo na Cruz é, para Inácio de Loyola, ao 

mesmo tempo comprendê-lo e senti-lo. Funciona, portanto, como mecanismo de ascese 

que move o indivíduo na direção da Verdade de Cristo na Cruz. 

Por isso, quando Vieira, no Sermão da Sexagésima afirma que a imagem do 

Ecce Homo é mais eficaz que as palavras, ele indica essa possibilidade de ascese 

mediante imagem: 

 

Vai um pregador pregando a Paixão, chega ao pretório de 

Pilatos, conta como a Cristo o fizeram rei de zombaria, diz que 

tomaram uma púrpura e lha puseram aos ombros; ouve aquilo o 

auditório muito atento. Diz que teceram uma coroa de pinhos e 

que lha pregaram na cabeça; ouvem todos com a mesma 

atenção. Diz mais que lhe ataram as mãos e lhe meteram nelas 

uma cana por ceptro; continua o mesmo silêncio e a mesma 

suspensão nos ouvintes. Corre-se neste espaço uma cortina 

aparece a imagem do Ecce Homo; eis todos prostrados por 

terra, eis todos a bater no peito eis as lágrimas, eis os gritos, eis 

os alaridos, eis as bofetadas. Que é isto? Que apareceu de novo 

nesta igreja? Tudo o que descobriu aquela cortina, tinha já dito 

o pregador. Já tinha dito daquela púrpura, já tinha dito daquela 

coma e daqueles espinhos, já tinha dito daquele ceptro e 

daquela cana. Pois se isto então não fez abalo nenhum, como 

faz agora tanto? -- Porque então era Ecce Homo ouvido, e 
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agora é Ecce Homo visto; a relação do pregador entrava pelos 

ouvidos a representação daquela figura entra pelos olhos.
262

 

 

O ato de mostrar a imagem aos fiéis é um gesto performático não circunscrito 

pelo espaço linguístico do sermão impresso. Há, portanto, a necessidade de colocar 

diante dos olhos do leitor essa imagem mediante operações linguísticas, como a 

ekphrasis. 

Como ensina Hansen, ekphrasis significa “exposição” ou “descrição”. Como 

ornato, associa-se às técnicas narrativas, de modo a amplificá-las, de modo que o objeto 

descrito ou relatado se apresente ao leitor com “vividez” (enargeia), como se estivesse 

sendo colocado diante de seus olhos (pro ommaton). Consiste principalmente em 

“narrar cois incríveis” de forma verossímil, de modo que o público reconheça o relato 

como maravilhoso, mas o aceite, pela verossimilhança com o qual é narrado.
263

 

Na parenética de Vieira, há exemplo de procedimento ecfrástico no seguinte 

trecho do Sermão de Santo Inácio: 

 

Pôs os olhos Ezequiel no homem de fogo, pôs os olhos em 

Inácio, e viu-o primeiro que tudo cercado de perseguições; 

perseguido dos naturais, e perseguido dos estranhos; 

perseguido dos hereges, e perseguido dos católicos; perseguido 

dos viciosos, e perseguido dos espirituais; perseguido em si, e 

perseguido em seus filhos; perseguido na vida, e perseguido 

depois da morte; perseguido na terra, e até no céu perseguido. 

E como os olhos proféticos penetram todos os tempos, pareceu-

lhe que aquele santo tão perseguido era S. Clemente, e 

escreveu um C. Torna a olhar, para se firmar mais no que via, e 

já a representação era outra Viu a Inácio em uma cova com 

uma cruz e uma caveira diante, lançado em terra, cingido de 

cilícios, chorando infinitas lágrimas, jejuando, vigiando, 

orando, disciplinando-se com cadeias de ferro, lutando 

fortemente contra as tentações, e ferindo os peitos nus com 

uma pedra dura (...).
264
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Vieira espetacularmente constróis uma imagem forte, “vívida”, com enargeia,  

quando associa cada uma das sete letras escritas pelo profeta Ezequiel, no momento em 

que este viu o “Homem de fogo” (C.H.A.S.M.A.L.). Na prédica, cada uma delas é 

associada, como num emblema, a uma forte imagem de Santo Ignácio: o C, a um santo 

violentamente perseguido por hereges; o H, a um Ignácio dentro de uma cova, com uma 

cruz e uma caveira, e assim por diante. Agudamente, o sermão dispõe um conjunto de 

fortes imagens verbais que o público auditivamente contempla como se folheasse um 

volume de emblemas. No desenvolvimento do conceito predicável “Et vos similis 

hominibus”, para demonstrar que Santo Ignácio é constituído da semelhança de muitos, 

é o discurso, mediante recursos ecfrástico, em vez da imagem, que desempenha o papel 

de corpo do emblema. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como verificamos, no decorrer deste trabalho, os momentos de enunciação do 

sermão pregado e do sermão impresso são distintos. Pregado, é ato enunciativo perdido 

no tempo, do qual temos conhecimento mediante notícias, crônicas, com as que Baião 

conta em seu Episódios dramáticos da Inquisição Portuguesa. 

Publicado, ele também é outro ato enunciativo, relacionado ao trabalho do 

próprio Vieira na edição de sua obra parenética, realizada com o intuito de colocá-lo, 

também, como uma das autoridades do gênero e como resposta às publicações não 

autorizadas de seus sermões, cópias espúrias que não correspondiam à enunciação 

pretendida pelo jesuíta. 

Na transposição do para a página do livro, perdeu-se a performance original; 

mas esta comparece como marcas, seja na forma de protocolos de leitura, seja mediante 

recursos elocutivos, como o da criação de imagens. Essa performance que se dá 

mediante esses mecanismos chamei de actio simulada, em contraponto a actio real. 

As edições modernas dos sermões ignoram alguns protocolos editoriais 

presentes na editio princeps, como a das notas colocadas nas margens direita ou 

esquerda. Contudo, muitas delas se empenham na tentativa de contextualizar o sermão 

para o leitor, com informações relativas ao contexto histórico, a determinadas narrativas 

bíblicas que possam estar nele presentes, tudo isso sob a forma de notas de rodapé, 

prefácio, posfácios, entre outros. Mas há perdas no processo. Uma delas, que poderia 

também ter entrado como objeto de estudo desta tese é a da pontuação retórica, 

praticamente ignorada nas edições contemporâneas em detrimento de uma pontuação 

gramatical. A pontuação retórica corresponde a outra marca da actio simulada, pois 

funciona para o sermão como espécie de partira que inda a posição das pausas e a 

duração delas. Falar sobre fica para outra oportunidade. 

Transformada em sermão impresso e, depois, atualizado como sermão lido, a 

pregação, destituída de suas circunstâncias originais transforma-se em literatura. 

Discurso destinado à apreciação estética.  
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