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Este volume nasce de um congresso internacional de estudos, intitulado 
“No Embalo da Rede. Trocas Culturais, História e Geografia do Barroco 
na América Portuguesa”, realizado de 6 a 8 de maio de 2015, no Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), or-
ganizado por nossa iniciativa com o apoio da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), e do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas 
(IFCH UNICAMP).

 No evento, participaram estudiosos convidados provenientes 
de diversas regiões do Brasil bem como de outros países americanos. 
Ao lado do congresso, no mesmo Museu, foi montada a exposição “As 
Missões Jesuíticas da Região Guarani. Uma Experiência Cultural e Social 
Americana”, organizada pelo CEDODAL de Buenos Aires, dirigido pelo 
professor Ramón Gutierrez, com o apoio da Fundação Bunge y Born. 

 Em decorrência da reunião, foi desenvolvido a partir de outubro 
de 2016, junto ao Departamento de História da Arquitetura e Estética do 
Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, o projeto de pesquisa intitulado “Barroco Cifrado. Pluralidade 
Cultural na Arte e na Arquitetura das Missões Jesuíticas no Estado de 
São Paulo (1549-1759)”, coordenado pela professora Renata Maria de 
Almeida Martins, e financiado com um auxílio Jovem Pesquisador pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. 
Durante quase quatro anos, o projeto promoveu numerosas iniciativas, 
entre exposições, seminários, conferências, eventos, como as Sextas 
Barrocas e as Quintas Ameríndias, todas voltadas a conectar os estudos 
nas áreas de história da arte e da arquitetura colonial, da arqueologia da 

Luciano Migliaccio
Renata Maria De Almeida Martins

Apresentação
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arte, da preservação do patrimônio, das artes indígenas. Impulsionou 
também a criação e a revisão de disciplinas de graduação e pós-gra-
duação, e a formação de grupos de estudos, no intuito de renovar as 
perspectivas historiográficas sobre a arte barroca, e formar novos 
pesquisadores reatando os vínculos estreitos entre a história cultural 
brasileira e o inteiro contexto latino-americano e global. 

 O volume, portanto, proporciona um resultado desta trajetória, 
reunindo textos apresentados no seminário de 2015, e outros redigi-
dos sucessivamente. Alguns são de estudiosos já consagrados, que 
foram referências fundamentais para o projeto, outros de autores que 
já deram contribuições destacadas para a história da arte e no campo 
do restauro, outros ainda de pesquisadores mais jovens, que abriram 
perspectivas originais de indagação que poderão ser desenvolvidas 
proficuamente em próximas etapas. 

 Além de um texto de Ramón Gutiérrez, ponto de referimento 
obrigatório de todo este trabalho, e de um depoimento que ele conce-
deu a Alexandre Benoit em Buenos Aires, a coletânea conta com con-
tribuições de Ângela Brandão, Angélica Brito, Alex Bohrer, Aziz Pedrosa, 
Christian Mascarenhas, Claudia Duarte, Carla Garrido, Nelson Porto, 
Danielle Pereira, Denise Massimino, Diogo Borsoi, Fabricio Forganes, 
Flávio Gil, Julio Moraes, Julio Meiron, Maria José Spiteri, Mateus Rosada, 
Mozart Bonazzi, Myriam Salomão, Percival Tirapeli, Rafael Schunk, 
Regina Helena Vieira, Renata Martins, Thaís Montanari.

 Nestas páginas, então, encontra-se um balanço significativo 
dos estudos atualmente desenvolvidos numa parte do universo acadê-
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mico brasileiro sobre o tema do Barroco na arte e na arquitetura colonial 
na América Portuguesa. As mais diversas temáticas e abordagens são 
representadas; contudo, todas tem como pano de fundo a discussão 
sobre os fenômenos e os processos de transculturação e de recepção 
ocorridos na cultura artística do Brasil colonial, no contexto geral da 
América Latina, numa ótica global e local ao mesmo tempo. 

 A transculturação e a miscigenação são entendidas como fenô-
menos constantes e característicos da cultura global, marcadamente 
desde a época dos primeiros contatos entre europeus e outras civili-
zações, em particular da experiência social americana da época colo-
nial, na esteira da reflexão metodológica elaborada por historiadores 
como Serge Gruzinski e Gauvin Bailey. De fato, não seria possível atribuir 
sentido a cada manifestação se não desde o ponto de vista de cada ator 
dependendo da sua localização no contexto global. Cada cultura, ainda 
que de forma e com intensidade diferente, é separada da sua própria 
tradição e entra num processo de transformação em que o significado 
de cada elemento é redefinido em relação ao reflexo de fatores globais 
na situação local.

 A perspectiva historiográfica tradicional, por meio de amplas 
categorias formais, se esforçou de inserir a produção colonial brasileira, 
como uma unidade monolítica, dentro de uma história da arte mun-
dial cujos pressupostos eram determinados pelos grandes centros de 
produção do saber histórico, particularmente da França e dos Estados 
Unidos. Esta tendência foi reforçada nas últimas décadas pelo surgi-
mento e a ação de instituição internacionais, que, dotadas de grandes 
meios financeiros e tecnológicos, tendem a concentrar o universo da 
pesquisa no setor, afirmando suas visões hegemônicas e marginalizan-
do a contribuição de outras visões alternativas. 

 É possível hoje reformular os conceitos de centro e periferia, 
dentro de uma mais complexa geografia artística, na qual a posição 
do centro muda com o variar da localização dos atores; ultrapassar o 
mapa anacrônico das unidades nacionais atuais em direção de novas 
geografias baseadas no estudo da concreta circulação das obras e dos 
artistas à época. É hora também de uma redefinição das periodizações 
e das categorias estilísticas tradicionais para a arte colonial da América 
Portuguesa. Longe de ser apenas um reflexo desbotado de eventos 
ocorridos nos centros dominantes, esta se desenvolve por rupturas 
dramáticas, acompanhando e reagindo de forma autônoma às trans-
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formações históricas e às contradições da cultura e da sociedade na 
Europa, e particularmente nos países ibéricos. 

 É suficiente pensar nas consequências na América, até dentro 
da própria Companhia de Jesus, do conflito entre a tradição educativa 
e religiosa surgida durante a conquista e as novas propostas raciona-
listas da Ilustração Católica e dos monarcas reformistas das dinastias 
de Bourbon e de Bragança. Criar uma nova categoria estilística a partir 
da historiografia europeia e desvendar, dentro do onipresente Barroco 
que tudo digere, arrasa e transforma, a presença da estética sensis-
ta, mais leve e moderada do Rococó e da Arcádia, é importante para 
compreendermos melhor a circulação e a mutação das formas, mas 
não é suficiente para compreender o significado daquelas escolhas 
para as diversas componentes da sociedade colonial. É necessário 
um sismógrafo sensível que possa detectar no âmbito local os efeitos 
produzidos por cada movimento telúrico e reconduzir as causas ao seu 
epicentro específico, em relação a outros elementos com os quais se 
relaciona numa constelação muito variável. A América Latina está inse-
rida dentro da moldura maior dos grandes impérios coloniais ibéricos. O 
que ocorre no Japão, na China, na Índia, possui consequências diretas 
no continente americano. Mesmo assim, estas são produto de agentes 
e de determinantes locais que reagem, cada um conforme sua própria 
lógica, dentro do universo religioso, cultural e político de que faz parte. 

 Os domínios americanos, por sua vez, possuem significado 
político, econômico e ideológico variado nas diversas etapas da história 
do império colonial português. De cabeça de ponte da ocupação do 
território americano, a ser defendida contra invasores católicos e pro-
testantes, de menor relevância em relação à África e à Ásia na estratégia 
global da potência lusitana, aos poucos, o Brasil e a Amazônia passam 
a serem vistos por uma parte importante da elite lusitana como a sede 
futura da monarquia e o reservatório de nova energias num contexto 
internacional cada vez mais difícil, na ótica de uma necessária reforma 
do estado. Ao mesmo tempo, deve ser tomado em conta o desenvolvi-
mento de uma burguesia nascida no Brasil, no quadro das caracterís-
ticas peculiares da sociedade colonial. A urgência progressivamente 
mais forte de criar instituições educativas para os filhos da terra, o 
conflito inevitável com os grupos lusitanos, a presença determinante 
dos escravos de origem africana ou ameríndia, em particular, no setor 
da produção artística e da construção, e, portanto, a resistência de suas 
culturas e tradições materiais. Todos estes elementos da sociedade 
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brasileira devem ser considerados de primária importância para uma 
historiografia, que, deixada de lado, uma ótica puramente formalista, 
possa abordar os fenômenos da cultura artística colonial do ponto de 
vista da história social da arte.

 É muito importante, enfim, agradecermos o apoio do amigo 
professor Fernando Quiles que desde a preparação do seminário de 2015 
promoveu com entusiasmo a iniciativa da publicação de um volume de 
atas. Depois, com os desdobramentos sucessivos, este volume mudou 
de significado e de caráter, e o prof. Quiles com a generosidade que 
lhe é própria, abraçou o novo projeto e estimulou a sua conclusão até 
chegarmos à etapa final. 

 Graças à sua colaboração foi possível alcançar plenamente 
não só a realização de uma publicação que esperamos possa ser útil 
para renovar o interesse nos estudos do campo, mas alcançar também 
outro objetivo não secundário: inserir mais um grupo de pesquisado-
res da arte da América Portuguesa na formação de uma rede interna-
cional de estudiosos no quadro da plataforma “Universo do Barroco 
Ibero-americano”. 

 Nosso agradecimento vai a todos os autores e autoras e, 
em particular, a Christian Mascarenhas, mestrando do programa de 
pós-graduação em História da Arte e da Cultura do Departamento de 
História do IFCH UNICAMP pela valiosa colaboração na revisão dos 
textos, e a Juan Ramón Rodríguez-Mateo, coordenador editorial da 
coleção, pela organização do volume. 

São Paulo, 7 de agosto de 2020
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Para uma possível (e necessária!) história
dos sermões na América Portuguesa
For a possible (and necessary) history of sermons in Portuguese America

Valéria Maria Pena Ferreira
Professora Adjunta da UFVJM (Brasil) 

valeriapena@hotmail.com

Resumo
Este texto defende a necessidade de elabo-
ração de uma história dos sermões na América 
Portuguesa. Ele se inicia com o levantamento de 
testemunhos que apontam para o lugar central 
que essa prática discursiva ocupou naquela so-
ciedade. Em seguida, comenta algumas referên-
cias feitas à parenética do período colonial em 
obras de historiadores e críticos da Literatura 
Brasileira, destacando a lacuna que a história 
proposta poderia preencher. Finalmente o texto 
apresenta os pressupostos teórico-metodológi-
cos que embasariam essa história, amparando-
se em Lucien Febvre, Jacques Le Goff e Michel 
Foucault, numa perspectiva que articula os ser-
mões à organização de conjunto da sociedade de 
que fizeram parte.

Palavras-chave
Sermões, Literatura Brasileira, América 
Portuguesa

Abstract 
This text defends the necessity to elaborate a 
history of sermons in Portuguese America. It be-
gins with the collection of testimonies that point 
to the central place of this discursive practice in 
that society. After that, it comments some refe-
rences made to the colonial period parenetics in 
the works of historians and critics of Brazilian 
Literature, highlighting the gap that the propo-
sed history could fill. Finally, the text presents 
the theoretical and methodological assumptions 
that could support this history, based on Lucien 
Febvre, Jacques Le Goff and Michel Foucault, in 
a perspective that articulates the sermons to the 
organization of the society of which they were a 
part.

Key Words
Sermons, Brazilian Literature, Portuguese 
America
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A circulação dos sermões impressos no Antigo Regime português foi 
notável. Maria de Lourdes Belchior, a partir do manuscrito 362, do Fundo 
Geral da Biblioteca Nacional de Lisboa, contou 828 sermões impressos 
avulsos entre 1551 e 1706.1 João Francisco Marques levantou, para o total 
de pregadores portugueses desde o século XII até o XIX o número de 
1259 sermonistas e localizou entre os séculos XVII e XVIII uma maior 
concentração destes, 431, com sermões impressos. André Belo, em 
seu estudo sobre os anúncios de impressos na Gazeta de Lisboa, que 
cobre o período de 1715 a 1760, demonstra serem os textos de “mística, 
ascese, devoção e catecismo” os mais anunciados na Gazeta, seguidos 
de longe pela “história profana”, que tem em seu encalço os sermões ou, 
como Barbosa Machado os denomina, a “teologia parenética”, que inclui 
“sermões e homilias em ocasiões fúnebres: elas constituem a segunda 
categoria de obras mais anunciadas em religião e a terceira no total (10% 
dos anúncios).”2 Marina Massimi, ao tratar dos sermões proferidos na 
América Portuguesa e impressos posteriormente, excluindo os sermões 
de Vieira, contabiliza “69 sermões impressos que foram pregados na 
cidade de Salvador e redondezas, 8 no Rio de Janeiro, 32 em Olinda e 
Recife, 7 em Mariana e Vila Rica, 2 em São Paulo e 17 em outros centros 
menores da região de São Paulo e Espírito Santo.”3 Outra referência fun-
damental para esse levantamento é Palmira Morais Rocha de Almeida, 
cujo Dicionário de autores no Brasil colonial traz inúmeros sermonistas.4

 Apesar do volume significativo dessas publicações, observa-se 
ainda hoje, dentre as várias lacunas existentes no estudo das letras da 
América Portuguesa, a ausência de uma história dos sermões, embora 
sejam conhecidas algumas tentativas de esboçá-la. A primeira delas 
data de 1867, quando Ramiz Galvão publicou, no que seria o primeiro e 
único volume da Biblioteca do Instituto dos Bacharéis em Letras, a obra 
O púlpito no Brasil5. Nessa obra, depois de distinguir o orador profano do 
orador sagrado, o autor afirma que só a partir de meados do século XVII 

1. Cf. BELCHIOR. A oratória sacra em Portugal no século XVII segundo o manuscrito 
362 da Biblioteca Nacional de Lisboa. In: ___. Os homens e os livros: séculos XVI e 
XVII. Lisboa: Verbo, 1971. p. 175.

2. BELO. André. As gazetas e os livros: a Gazeta de Lisboa e a vulgarização do impresso 
(1715-1760). Lisboa: Instituto de Ciências Sociais, 2001. p.84.

3. MASSIMI. A pregação no Brasil colonial, Vária História, Belo Horizonte, vol. 21, no. 
34, p. 417-436, julho 2005. p. 429, nota 40.

4. ALMEIDA, Palmira Morais Rocha de. Dicionário de autores no Brasil colonial. Lisboa: 
Colibri, 2003.

5. GALVÃO. Ramiz. O púlpito no Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasi-
leiro, Rio de Janeiro, tomo 92, v.146, 1926.
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teria existido o púlpito no Estado do Brasil e que ele surgiu associado 
às festividades religiosas. 

 Galvão divide a sua história dos sermões em três épocas: a pri-
meira seria composta pelos padres Antônio Vieira e Antônio de Sá. Em 
ambos o historiador elogia a erudição e o conhecimento das Sagradas 
Escrituras. A segunda, época de luto, seria formada por oradores medío-
cres, afastados da doutrina, usando uma linguagem afetada e enfado-
nha. Embora teça elogios aos sermões do padre Eusébio de Matos, que 
não leu, ele o inclui nessa época. Reconhecemos nesses julgamentos 
de Ramiz Galvão uma crítica já bastante comum nos estudos de litera-
tura brasileira, a do exagero gongórico, que seria típico do “barroco”. 
Dos padres incluídos nessa segunda fase, vários não foram lidos pelo 
estudioso, que se limita a repetir, nesses casos, julgamentos de outros 
historiadores e críticos literários. Na terceira época, o autor reconhece 
o retorno dos ideais clássicos de medida e bom gosto; elogia padres 
como Sousa Caldas, que não leu, os franciscanos São Carlos e Sampaio, 
que considera o Bossuet brasileiro, e termina com Mont’Alverne.6 

 Ao distinguir o orador sacro do profano, Ramiz Galvão aponta 
diferenças no que se refere à fonte, ao meio e ao fim do discurso. Ele 
afirma, ainda, que o orador sacro inspira-se na religião e somente olha 
para o céu, de modo que política e outros assuntos terrenos são sempre 
secundários em seus sermões. Essa distinção já constitui um problema 
para quem deseja estudar a retórica sacra na América Portuguesa, pois 
ela só se justifica no contexto iluminista, que separou Igreja e Estado. 
Ramiz Galvão adota critérios predominantemente estilísticos na divi-
são das épocas, embora pareça contraditório, nesse sentido, separar 
Antônio de Sá ou Vieira de Eusébio de Matos, por exemplo, uma vez que 
todos fazem uso de preceitos retóricos comuns à época, atualmente 
enfeixados na categoria “barroco”. O uso do método estilístico, ao pri-
vilegiar exclusivamente o sermão, isola-o das outras práticas sociais 
contemporâneas dele; além disso, aplica a discursos dos séculos XVII 
e XVIII categorias pós-iluministas estranhas a eles. 

6. Sobre a pregação no período joanino, ver: DURAN, Maria Renata da Cruz. Ecos do púl-
pito: oratória sagrada no tempo de D. João VI. São Paulo: Ed. UNESP, 2010; MARTINS, 
Willian de Souza. O púlpito em defesa do Antigo Regime: a oratória franciscana na 
Corte joanina (1808-1821), Tempo [on line], vol. 17, no. 21, p.117-144, 2011. Disponí-
vel em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-77042011000200006&script=s-
ci_abstract&tlng=es
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 Também Sílvio Romero pretendeu fornecer um quadro do de-
senvolvimento da eloquência no Brasil. O historiador não nos fornece os 
fundamentos do critério adotado para o estabelecimento desse quadro, 
os quais lhe permitem, por exemplo, unir autores pernambucanos, como 
Francisco Pereira Barreto e Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, na 
“escola fluminense”. 

 Ao tratar dos pregadores, Sílvio Romero começa por condenar 
o gênero a que se filiam. Toma as considerações que Edmond Scherer 
tece a propósito de Bossuet para afirmar ser o sermão um gênero falso, 
em que o texto bíblico não passa de um pretexto de que o pregador tira 
um motivo sobre o qual elabora variações. O crítico ainda condena a re-
tórica: “A retórica vem a ser a forma que ultrapassa o fundo, a expressão 
destinada, não a produzir a emoção, mas a estimulá-la, a necessidade 
de convencer-se a si próprio forçando a voz, de animar-se exagerando 
os gestos, de chegar à emoção pela ênfase”7. Definida desse modo, 
a retórica é sinônimo de arte do engano e, sendo assim, não poderia 
agradar aos positivistas do final do século XIX. Sílvio Romero reconhe-
ce, entretanto, a ilustração dos clérigos, principalmente dos jesuítas, 
a raridade dos espetáculos públicos e a importância dos sermões no 
século XVII luso-brasileiro.

 Hélio Lopes, em obra de 1997, após o levantamento das divisões 
propostas por Sílvio Romero e Ramiz Galvão para a história da eloquên-
cia no Brasil, propõe a seguinte separação: “o pré-barroco e a oratória 
barroca”. Nesta segunda fase, identifica o “culteranismo”, o “conceitis-
mo” e a linha moderada. Caracteriza a linha culterana como aquela que 
“tira dos próprios elementos do idioma toda a riqueza da ornamentação: 
explora a musicalidade e o colorido vocabulares. As aproximações se 
fazem não pelo sentido das palavras, mas pela semelhança discernida 
entre elas”8. O autor conclui que o fundamento do cultismo é o artifício 
da forma. Já o conceitismo caracterizar-se-ia pela exploração do sig-
nificado das palavras e pelo apelo à inteligência do ouvinte: sua “maior 
preocupação está em ser claro, em poder ser acompanhado na exibição 
de sua agilidade mental e na agudeza do espírito penetrando o mundo 
obscuro da palavra”9. Pelo critério adotado por Hélio Lopes, podemos 
perceber a sua opção por uma crítica fundamentada na linguagem e 

7. SCHERER apud ROMERO. História da literatura brasileira. 4. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1949. vol. 2, p.139.

8. LOPES. Oratória sacra no Brasil. In: Letras de Minas e outros ensaios. São Paulo: 
Edusp, 1997. p. 423-443.

9. LOPES. Oratória sacra no Brasil. In: Letras de Minas e outros ensaios, p. 436.
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nos recursos estilísticos usados pelos sermonistas na Colônia. Nos 
critérios adotados, bem como na separação entre forma e conteúdo, 
Hélio Lopes demonstra posicionar-se de um ponto de vista romântico, 
que desconsidera os condicionamentos sociais e retóricos a que os 
sermões se submetiam.

 Nos três autores referidos, identificamos a preocupação com 
a eloquência sagrada no Estado do Brasil e a tentativa de traçar-lhe 
um esboço de história. Os três podem ser aproximados, ainda, pela 
abordagem estilística dos sermões estudados e por apresentarem uma 
concepção evolutiva da história. Vale lembrar aqui que, desde a publica-
ção de A literatura no Brasil, organizada por Afrânio Coutinho na década 
de 50 do século XX, a adoção de critérios estilísticos foi seguida por 
praticamente todos os nossos historiadores de literatura, que, de modo 
geral, ao tratarem do estilo barroco, focaram a obra parenética do padre 
Antonio Vieira e mencionaram Antônio de Sá e Eusébio de Matos.

 Embora reconheçamos a importância desses trabalhos, procu-
ramos adotar uma perspectiva diferente nesta proposta. Sem abandonar 
o exame de aspectos retóricos dos sermões estudados, consideramos 
necessário superar o enfoque superficialmente diacrônico, na busca de 
uma abordagem sincrônica e verticalizante, que relacione o gênero em 
estudo com as várias dimensões do universo cultural e social. A partir 
de documentos/monumentos da época, seria possível vislumbrar esse 
universo e especificar, nele, o lugar da parenética produzida na América 
Portuguesa, bem como escrever uma História dos sermões na América 
Portuguesa com a colaboração de historiadores e especialistas em ar-
quitetura, pintura e escultura do chamado “barroco brasileiro”.

 Esta proposta claramente comunga de pressupostos adotados 
por João Adolfo Hansen n’A sátira e o engenho: Gregório de Matos e a 
Bahia do século XVII, que, pela primeira vez entre nós, recusou a her-
menêutica romântica e adotou uma postura radicalmente histórica ao 
reconstituir os sistemas retóricos e teológico-políticos implícitos na 
sátira seiscentista. Reconstituição semelhante foi empreendida por 
Alcir Pécora em Teatro do sacramento: A unidade teológico-retórico-
-política dos sermões de Antonio Vieira, de 1994. 

 Todavia, a grande celebração em torno da figura de Vieira, em-
bora merecida, parece ter ofuscado quase completamente os outros 
sermonistas de sua época e os que vieram depois. Por isso mesmo, con-
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sideramos imprescindível a organização de uma antologia de sermões do 
período focado, sem ressuscitar velhos preconceitos, recolocando-os no 
painel das letras do período colonial no Brasil, como um documento-mo-
numento de um tempo e de certo fazer letrado, que, embora atualmente 
em evidência nos estudos da literatura brasileira, ainda se ressente de 
maior pesquisa e da divulgação de obras quase desconhecidas.

 No estudo das letras na América Portuguesa, parece oportuno 
retomar a oratória sacra, sem considerá-la de forma isolada, mas nas 
suas relações com os outros discursos da época, procurando trazer à 
tona a instituição retórica de que participa e reconhecendo-a como 
prática social específica durante o período colonial. Para isso considera-
mos fundamental o estudo de documentos textuais de gêneros variados 
da época, de tratados de retórica usados na formação dos sermonistas, 
das festas de que faziam parte também os sermões, especialmente as 
de exéquias, da arquitetura, pintura e escultura sacras.

 Acreditamos ter sido o sermão um instrumento fundamental do 
processo civilizatório na colonização da América Portuguesa: conside-
rando-se o importante papel desempenhado pela Igreja na sociabilidade 
da Colônia, em particular nos núcleos urbanos, considerando-se, ainda, 
a ausência de imprensa e o reduzido número de leitores, o sermão cons-
tituiu um gênero de grande relevo na época. Nosso objetivo seria, então, 
o de analisar a relevância assumida pelo sermão, seu lugar na vida social, 
sua relação com outras artes na composição do universo litúrgico de que 
fazia parte e, ainda, organizar uma antologia de discursos que permita 
conhecer alguns exemplares e sermonistas relevantes da época.

 Para definirmos a linha metodológica seguida nesta proposta, 
baseamo-nos em concepções da Nova História. Ao traçar o caminho 
percorrido pelos historiadores no projeto de uma história nova, Jacques 
Le Goff aponta Lucien Febvre como um de seus precursores, na medida 
em que esse historiador, apropriando-se das novas idéias surgidas no 
desenvolvimento da geografia humana, teria aberto à história a busca 
simultânea do espaço e do tempo. 

 Preocupado com o profundo anacronismo na abordagem que 
alguns historiadores da literatura fizeram da vida e da obra de Rabelais, 
Lucien Febvre reafirmou a finalidade que se atribuía à história das ciên-
cias: “Recompor pelo pensamento, para cada uma das épocas estu-



385

Para uma possível (e necessária!) história dos sermões na América Portuguesa  |  Valéria Maria Pena Ferreira

dadas, o material mental dessa época”10. O autor salienta, com isso, a 
preocupação que devemos ter de não nos considerarmos exemplares 
atemporais e a-históricos da condição humana: “há que se temer como 
o fogo as transposições de idéias e os anacronismos de sentimentos.”11

 Discutindo as relações entre literatura e vida social, Lucien 
Febvre toma o pretensioso projeto de Daniel Mornet, o de escrever uma 
“história histórica” da literatura francesa, para apontar-lhe o fracasso. 
Em vista disso, Lucien Febvre acaba por sugerir o que seria necessário, 
de fato, para escrever essa história: 

reconstituir o meio, perguntar quem escrevia e para quem; quem lia, e 

para quê; seria preciso saber que formação os escritores tinham recebi-

do, no colégio ou algures – e que formação, igualmente os seus leitores; 

porque, enfim, seria preciso saber que sucesso tinham tido uns e outros, 

qual a extensão desse sucesso e a sua profundidade; seria preciso pôr 

em ligação as mudanças de hábito, de gosto, de escrita e de preocupação 

dos escritores com as vicissitudes da política, com as transformações da 

mentalidade religiosa, com as evoluções da vida social, com as mudanças 

da moda artística e do gosto, etc.12

 Também em Gustave Lanson, de quem Mornet era discípulo, 
Febvre aponta o previsível fracasso diante da pretensão de “fazer incidir 
a atenção sobre todas as produções literárias de uma época, com a preo-
cupação de mostrar nelas manifestações, expressões, traduções válidas 
da sociedade dessa época”13. A razão do fracasso, Lucien Febvre associa 
ao despreparo daqueles que eram incitados a realizar tal tarefa, ou seja, 
aos historiadores literários, os quais não se preocuparam em saber como 
se desmontavam os mecanismos de uma sociedade. A formação desses 
homens restringia-se a um conhecimento muito específico de literatura 
grega, latina e francesa, e lidavam apenas com materiais literários,

ao passo que uma sociedade é a combinação, em graus diversos, de uma 

multidão de elementos heterogêneos: políticos uns, econômicos outros, e 

10. FEBVRE, Lucien. O homem, a lenda e a obra; sobre Rabelais: ignorâncias funda-
mentais. In: ___. Olhares sobre a história. Trad. Fernando Tomaz. Porto: Edições Asa, 
1996. p. 9-28. p. 19.

11. Idem ibidem, p. 24.
12. FEBVRE, Lucien. Literatura e vida social. De Lanson a Daniel Mornet: uma renún-

cia?, In:___. Olhares sobre a história. Tradução: Fernando Tomaz. Porto: Edições Asa, 
1996. p. 29-36. p. 30.

13. Idem ibidem, p. 31.



386

No embalo da rede. Trocas culturais, história e geografia artística do Barroco na América Portuguesa

religiosos, artísticos, filosóficos, morais, que sei eu? Um todo; um conjunto, 

uma articulação prodigiosamente complicada...14

 Do exposto acima, é possível notar, em Lucien Febvre, que 
toda forma de história nova é uma tentativa de história total, como 
uma negativa de separar, por exemplo, a história econômica da his-
tória social. Busca-se a história pura e simples, em sua unidade, toda 
ela social, por definição. Diante dessa nova compreensão da história, 
amplia-se a noção de documento histórico: “escritos de todos os ti-
pos, documentos figurados, produtos de escavações arqueológicas, 
documentos orais, etc.”15

 A nova arqueologia —partindo dessa ampliação da noção de 
documento, ou seja, da consideração de que um monumento, uma 
cidade, um objeto qualquer são apenas testemunhos residuais de uma 
cultura—, defende a idéia de que esses documentos não devem ser 
isolados, mas, ao contrário, estudados nas suas relações com outros 
objetos. Essa nova arqueologia parece ser contrária à separação do 
trabalho do especialista e do historiador. Percebe-se assim, na história 
nova, uma tentativa de superar as divisões que separam a história das 
ciências vizinhas, de modo especial a sociologia, e uma abertura para 
o método comparativo, derivado, sobretudo, do reconhecimento de 
que “numa sociedade, qualquer que seja, tudo se liga e se comanda 
mutuamente: a estrutura política e social, a economia, as crenças, as 
manifestações mais elementares e mais sutis da mentalidade.”16

 Para Jacques Le Goff, três seriam os desdobramentos prová-
veis e necessários da história nova. O primeiro seria a promoção de uma 
nova erudição, que acarretaria: a) uma nova concepção de documento, 
que não o veja como inocente, mas algo que foi produzido, conscien-
temente ou não, pelas sociedades do passado, sendo necessário, por-
tanto, descobrir suas condições de produção; b) um retratamento da 
noção de tempo, demolindo a idéia de um tempo único, homogêneo e 
linear, numa cronologia que date “os fenômenos históricos muito mais 
segundo a duração da sua eficácia na história, do que segundo a sua 
data de produção”; c) “o aperfeiçoamento de métodos de comparatismo 
pertinentes, que possibilitem comparar apenas o que é comparável”17. 

14. FEBVRE. Literatura e vida social. De Lanson a Daniel Mornet: uma renúncia?, p. 32.
15. LE GOFF, Jacques. A história nova. In: ROMANO, Ruggiero (Dir.). Enciclopédia Ei-

naudi. Lisboa: Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 1984. p. 25-59. p. 28.
16. Idem ibidem, p.32.
17. LE GOFF. A história nova, p.55.
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 O segundo desdobramento seria o progresso no sentido de 
uma história total e da dimensão do imaginário, a ser realizado 

pela consideração de todos os documentos legados pelas sociedades: o 

documento literário e o documento artístico, especialmente, devem ser 

integrados em sua explicação, sem que a especificidade desses docu-

mentos e dos desígnios humanos de que são produto seja desconhecida.18 

 Vale ressaltar aqui que essa especificidade do documento 
literário ou artístico só se justificaria diante da adoção de critérios 
estéticos devidamente historicizados, o que determina que, em muitos 
casos —como o dos sermões sacros— o próprio conceito de “estética” 
possa ser inadequado, uma vez que não se aplica no tempo estudado. O 
terceiro seria a preocupação com as idéias e as teorias, pois o avanço 
da ciência depende do poder criativo e original do pensamento; e as 
teorias, embora não abarquem a total complexidade dos fenômenos, 
possibilitam a ampliação do conhecimento humano. 

 A ampliação dessa competência supõe uma nova compreensão 
do que seja o documento. Tal compreensão pode ficar mais clara a partir 
das considerações que Michel Foucault e Jacques Le Goff tecem sobre 
o assunto. No pensamento de Foucault, o universo material é composto 
de referentes pré-discursivos que são virtualidades. Através das práti-
cas, os homens as atualizam e produzem objetivações. Os objetos não 
seriam, portanto, naturais, mas engendrados por práticas específicas, 
cujas determinações devem ser expostas à luz, uma vez que elas se 
colocam abaixo da linha de visibilidade.19

 Ver o texto não mais como objeto natural, mas como correlato 
de práticas específicas, datadas como ele mesmo, corresponde a não 
mais tratá-lo exclusivamente como documento —algo que teria um valor 
em si, reduzindo-se ao registro do acontecimento e conduzindo a uma 
história linear. O texto —e, de resto, qualquer outro resíduo arqueológi-
co— deve ser abordado como um monumento, cujo valor não é absoluto, 
mas relativo à série de que participa. Enquanto testemunho de um poder 
e, ao mesmo tempo, aquilo que o cria, o documento/monumento leva 
a uma história descontínua, descrição das condições de possibilidade 
de certo discurso em certa época. Jacques Le Goff nos esclarece: 

18. LE GOFF. A história nova, p.55.
19. FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 2ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1986.
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porque um monumento é em primeiro lugar uma roupagem, uma aparência 

enganadora, uma montagem, é preciso começar por desmontar, demolir 

esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições 

de produção dos documento/monumentos.20

 
 A partir dos pontos aqui ressaltados, propomos a escrita de 
uma história dos sermões que se paute por um método que consista 
na descrição das práticas que determinaram um certo objeto: os ser-
mões proferidos na América Portuguesa e impressos posteriormente. A 
análise das condições de possibilidade desse objeto nos levaria neces-
sariamente a uma abordagem sincrônica, no sentido de observar vários 
discursos proferidos naquele tempo, para identificar o lugar ocupado 
pelo sermão católico nesse contexto. 

 Para alcançar a especificidade do discurso parenético, seria 
necessário, por exemplo, considerar as determinações do Concílio de 
Trento sobre a pregação, bem como sua normatização local nas Primeiras 
Constituições do Arcebispado da Bahia de 1707. Seria de fundamental 
importância conhecer as regras retóricas que regiam a preparação dos 
sermões, bem como considerar que eles postulavam o âmbito litúrgico do 
catolicismo e, nesse sentido, propunham analogias entre as comemora-
ções do ano eclesiástico, as passagens do evangelho e as circunstâncias 
da enunciação do sermão (tempo comum ou histórico).21 Para a compo-
sição desse universo litúrgico seria importante verificar como atuavam 
a arquitetura das igrejas, a pintura e a escultura nelas presentes.

 Mas além de ocorrerem nas igrejas e nas datas presentes no 
calendário litúrgico, as pregações aconteciam também em outros mo-
mentos da vida dos católicos nos séculos XVII e XVIII:

Pronunciavam-se sermões não só nas igrejas públicas e privadas, segundo 

o calendário santoral e temporal e as festas “extravagantes” (geralmente 

cerimônias oficiais), mas também em hospitais, ruas, praças e missões na 

província. Todas as funções ou cerimônias eclesiásticas, políticas, cívicas 

e festivas eram motivo para pregação: tomadas de hábito, canonizações, 

entradas, autos-de-fé, procissões, ações de graça, aclamações, nasci-

20. LE GOFF. Documento/monumento, p.103.
21. PÉCORA, Alcir. Para ler os Sermões de Vieira. In: Duarte, Lélia Parreira e ALVES, 

Maria Theresa Abelha. (Org.) Padre Antônio Vieira: 400 anos depois. Belo Horizonte: 
Ed. PUC Minas, 2009. p. 22-29.
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mentos, calamidades públicas, ofícios fúnebres, e ainda os oitavários e 

lausperenes.22

 Nesse sentido, seria muito importante a investigação da re-
lação entre os sermões e as festas, inclusive as de exéquias. Como 
exemplo, podemos lembrar duas festas muito importantes que tiveram 
lugar nas Minas no século XVIII, o Triunfo Eucarístico e o Áureo Trono 
Episcopal, que atestam a importância da pregação nessas ocasiões. O 
relato da festa do Áureo Trono menciona quatro oradores sacros que 
atuaram ao longo das festividades. Já no Triunfo Eucarístico relata-se 
um tríduo de pregações e publica-se na íntegra o sermão proferido 
por José de Andrade Moraes, além da oração feita aos acadêmicos. O 
estudo das circunstâncias em que ocorriam os sermões seria, ainda, 
determinante na construção de uma tipologia desses discursos.

 Retomando as sugestões de Lucien Febvre, para essa história 
seria necessário reconstituir o meio, ou seja, Bahia, Pernambuco e Grão 
Pará do século XVII e as Minas do século XVIII. Seria preciso investigar 
quem eram os sermonistas, qual sua formação, como viviam, quais 
as formas de atuação dos padres na colônia portuguesa da América, 
onde e quando pregavam, qual era o seu público. Seria preciso, ainda, 
pesquisar como se dava a passagem entre a pregação e a publicação 
do sermão, bem como sua circulação impressa. Seria, finalmente, ne-
cessário investigar que relações poderiam ser estabelecidas entre os 
sermões e os costumes, o gosto, a política, a mentalidade religiosa, 
enfim, a vida social na América Portuguesa.

22. MENDES, Margarida Vieira. A oratória barroca de Vieira. Lisboa: Editorial Caminho, 
1989. p. 78.




