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Resumo 

O estudo sério de qualquer investigador num trabalho de investigação –  que neste caso 

se desenvolve no âmbito da Língua e da Cultura Portuguesas –  passa, em primeiro lugar, por 

realizar um delicado trabalho de desminagem ideológica para abrir caminhos de compreensão 

que permitam educar e oferecer novos olhares.  

No caso deste trabalho, o debate gira em torno das obras e das figuras do Pe. António 

Vieira e de Fernando Pessoa, com enfoque principal no tema: Os Direitos Humanos em Padre 

António Vieira e Fernando Pessoa – Tradição e Modernidade. A primeira destas figuras é a 

maior glória da sermonística da Companhia de Jesus em Portugal no século XVII, uma figura 

emblemática do Barroco e do Seiscentismo; a segunda figura é o mais extraordinário poeta 

português, uma das personalidades mais complexas e representativas da literatura portuguesa, 

europeia e mundial do século XX. 

O estudo aqui levado a cabo incide sobre estes escritores portugueses distanciados no 

tempo, mas ambos marcados pelas complexas dinâmicas das sociedades humanas vivas que o 

presente estudo pretende iluminar e dar a conhecer, enquanto contexto em que se inserem os 

textos de duas figuras singulares na defesa dos Direitos Humanos e do Humanismo Universal. 

No desenrolar desta investigação é aprazível e proveitoso catapultar para as luzes da ribalta o 

Pe. António Vieira e Fernando Pessoa, duas figuras de relevo na questão do repensar o destino 

coletivo português impregnado pelos valores da cristandade e do império universal, tópicos que 

durante vários séculos até à modernidade continuam a processar mudanças profundas na 

mentalidade e na forma de sentir e de ser português.  

Com a tese Os Direitos Humanos em Padre António Vieira e Fernando Pessoa – 

Tradição e Modernidade, procura-se dar respostas e lançar questões que abram novas 

perspetivas ao conhecimento, por meio de uma leitura renovada dos projetos estético-literários 

destes dois autores, através das suas obras mais emblemáticas e representativas no âmbito dos 

Direitos Humanos, designadamente, os Sermões do Padre António Vieira e a poesia de 

Fernando Pessoa ortónimo, heterónimo, ou somente pseudónimo. Além do mais, visa-se uma 

revisitação de duas figuras apaixonantes da língua e da cultura portuguesas que continuam a 

impor-se aos leitores de hoje, mesmo àqueles que apenas procuram nas obras de sermonística 

vieirina ou na poética pessoana o poder sedutor do seu verbo inflamado. 
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Abstract 

Any serious research study - which is conducted in the areas of Portuguese language 

and culture, as is our case - must firstly perform a delicate work of ideological clarification, to 

open ways of understanding, that can be educative and can offer new looks and views.  

The present work debates the literary works and personalities of Father Antonio Vieira 

and of Fernando Pessoa, with a main focus on the theme: Human rights in Father Antonio 

Vieira and Fernando Pessoa - Tradition and Modernity [Os Direitos Humanos em Padre 

António Vieira e Fernando Pessoa - Tradição e Modernidade]. The first of these authors is the 

greater sermonist of the Society of Jesus in Portugal, in the seventeenth century, and an 

emblematic figure of the Baroque and Seiscentismo; the second one is the most extraordinary 

Portuguese poet, and one of the most complex and representative personalities of the twentieth 

century Portuguese, European and of world literature. 

This study focuses on these two Portuguese vates, who are distant in the time, but both 

branded by the complex dynamics of the living human societies, that this study aims to clarify 

and make known. When analyzing these aspects, they areconsidered as the context in which we 

can insert the texts of these singular figures of the Universal Human Rights defense and the 

Universal Humanism. 

In the course of this work it is attractive and useful bring to limelight Father Antonio 

Vieira and Fernando Pessoa, as two prominent figures regarding the issue of rethinking the 

Portuguese collective destiny that is imbued with values of Christianity and of universal empire. 

During several centuries, until the modernity, these topics have been processing profound 

changes in mentality and in the way of feeling and of be Portuguese. 

With the present thesis, titled Human Rights in Father Antonio Vieira and Fernando 

Pessoa - Tradition and Modernity, we intend revisiting two fascinating figures of the 

Portuguese language and culture that still impose themselves to readers, even to those who only 

seek, in the sermons of Vieira or in the poetic of Pessoa, the seductive power of their inflamed 

words. Through a renewed reading of the aesthetics-literary projects of these two authors, 

through their most emblematic and representative works in the context of human rights, namely 

the Sermons of Father Antonio Vieira and the poetry of Fernando Pessoa orthonym, heteronym, 

or pseudonym, we seek to provide answers and put questions, that may open new perspectives 

to the current knowledge. 
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Introdução 

No âmbito do Curso de Doutoramento em Língua e Cultura Portuguesas elegemos o 

tema: Os Direitos Humanos em Padre António Vieira e Fernando Pessoa – Tradição e 

Modernidade, para a elaboração deste trabalho de investigação com vista à aquisição do grau 

de Doutoramento. Tentaremos justificar a escolha deste tema fulcral, pois cremos que ele pode 

apresentar um certo carácter inovador na forma de abordar a obra do Pe. António Vieira e de 

Fernando Pessoa, com vista a uma melhor compreensão do nosso passado histórico e seu 

enquadramento na atualidade dos Direitos Humanos. 

Realçamos desde já que a formulação do problema deste estudo terá de ser focalizada, 

no corpus estético-literário do Pe. António Vieira e de Fernando Pessoa, num discurso definidor 

da criação ideacional e da linguagem simbólica dos Direitos Humanos no seu percurso desde a 

tradição até à modernidade. A formulação do problema está diretamente relacionada com o 

próprio tema assinalado: será que existiu a criação ideacional (Halliday 1971: 24), ou a génese 

da ideia de Direitos Humanos, dentro de uma estrutura ideacional nos Sermões do Pe. António 

Vieira e na poesia de Fernando Pessoa, na Tradição e na Modernidade? 

Evidencia-se, desde já, os muitos campos do conhecimento humano que teremos de 

percorrer, assim como uma longa e vasta leitura das obras mais emblemáticas de cada escritor 

no sentido de encontrar as respostas para o problema deste estudo baseado na educação e cultura 

dos Direitos Humanos como lema de todo o homem, pois a sua defesa é um fator indiciário da 

condição humana e do desenvolvimento do ser humano, de um povo, de um país, da Europa, 

do Mundo e de toda a Humanidade. Assim, daremos a conhecer o Humanismo e os Direitos 

Humanos como norteadores da existência de um Vieira e de um Pessoa que se nos afiguram 

como dois cidadãos do mundo, angustiados e inquietos, em tempos de encontro de culturas e 

de choques de civilizações globais, levando-nos, como tal, a revisitar as suas obras, com uma 

visão que cremos inovadora, elegendo os Direitos Humanos como resposta para os problemas 

e dramas do tempo passado do Pe. António Vieira e do tempo presente de Fernando Pessoa. 

Estes não são mais do que os problemas e os dramas do tempo atual da humanidade. Desta 

forma, conheceremos o argumento principal deste estudo descortinando até que ponto foi a 

excecional profundidade e riqueza sermonística e poética da criação literária destes dois vates 

da Língua Portuguesa, e como têm contribuído desde a tradição até à modernidade para a 
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emanação de valores morais e cívicos, alicerces da construção de um projeto individual e 

coletivo em matéria de Direitos Humanos Universais.  

Considerando o que foi dito, conheceremos um Pe. António Vieira que fez com que 

tudo quanto escreveu e verbalizou nos seus sermões, numa linguagem precursora em defesa 

dos Direitos Humanos em Portugal, se tornasse atual, pela intemporalidade das suas ideias e 

linguagem de pensamento humanista em matéria de Direitos Humanos e também conheceremos 

um Fernando Pessoa como uma figura do Modernismo / Futurismo em Portugal que tentou, 

através da sua escrita, a busca da “Verdade” e do “Conhecimento”, com raízes na obsessão 

reflexiva em prol da defesa dos Direitos Humanos que o desassossegou a vida inteira, ao ponto 

de cair no sonho, perdendo as balizas entre duas realidades, facto que o inquietará e angustiará, 

pois, sendo agnóstico, ficou mais vulnerável ao sentimento de incompetência/consciência da 

inutilidade de viver e de “Ser” enquanto projeto individual e nacional, “Desejo ser um criador 

de mitos, que é o mistério mais alto que pode obrar alguém da humanidade.” (Pessoa 1979a: 

54), uma luta incessante até à morte, de aceitação/repúdio pela condição humana, uma atitude 

humaníssima muito ao gosto do poeta Fernando Pessoa.  

Procuraremos revelar que Fernando Pessoa, tal como o Pe. António Vieira, defenderam 

e afirmaram nos seus textos os Direitos Humanos segundo novos valores e novos códigos de 

um novo humanismo intemporal e universal. Focaremos aspetos desta e de outra natureza para 

a compreensão da obra, do contexto social e civilizacional em que se moveram o Pe. António 

Vieira e Fernando Pessoa em matéria dos Direitos Humanos, evidenciando personalidades e 

factos da sua época que, de certo modo, lhe poderão ser hostis ou favoráveis sem esquecer, no 

caso de Vieira, a atitude persecutória da própria Inquisição da qual foi vítima e, no caso de 

Fernando Pessoa, da crítica velada da sociedade do seu tempo pelo seu pensamento modernista 

/ futurista.  

Abordaremos a linguagem do Pe. António Vieira e de Fernando Pessoa e, dentro dela, 

a criação ideacional e a linguagem simbólica dos Direitos Humanos, considerando a língua 

como atividade livre ou energeia, sobretudo nos sermões vieirinos e na poética pessoana 

(Coseriu 1985). Criação ideacional e linguagem simbólica perspetivada como tópico de 

comunicação – aliás os sermões são uma forma primeiramente oral de comunicação – geradora 

da ideia precursora dos Direitos Humanos, num tempo histórico, denominado por alguns como 

a primeira globalização, iniciada nos sécs. XV-XVI e continuada pelos sécs. XVII-XVIII e a 

poética pessoana como tópico de comunicação escrita – geradora de valores cívicos e da ideia 

dos Direitos Humanos no séc. XX até à atualidade.  
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Será este, o caminho e a natureza da questão que focaremos e à qual daremos resposta neste 

estudo.  

No que concerne à estrutura deste estudo, o mesmo divide-se em três partes e em vários 

capítulos. Contém uma conclusão à qual se seguem alguns anexos e as referências 

bibliográficas. 

Na primeira parte, optamos por introduzir, no Capítulo I, as considerações teórico-

metodológicas de forma a compreender logo de início o caminho científico seguido na 

discussão e reflexão coerente e aberta, essencial à dialética do tema eleito. Ainda na primeira 

parte abordamos a questão dos Direitos Humanos na sua evolução através da história da 

humanidade, desde a tradição até à modernidade.  

Na segunda parte, abordaremos a vida e a obra do Pe. António Vieira, figura de relevo 

do séc. XVII, conhecido jesuíta, pregador, missionário, teólogo, diplomata, profeta e humanista 

que se distinguiu sobretudo por uma notável obra literária – a sermonística vieirina – que o 

coloca ao nível dos mais importantes homens de Letrças e a par dos maiores cultores da Cultura 

e Língua Portuguesas.  

O Pe. António Vieira, ao longo da sua vida (1608-1697), repartida por três continentes 

– Europa, América e África – assumiu-se sempre como ator principal no grande teatro do

mundo, desdobrando-se em papéis diversos. Conviveu de perto com o triunfo e os aplausos, 

mas também com o insucesso, a censura e o descrédito, aos quais soube, com inteligência e 

astúcia, resistir até ao termo da sua vida.  

Realçaremos que o imaginário barroco seiscentista sublimou o discurso humanista de 

Vieira como evidência de que a vida era um sonho. O Pe. António Vieira, na sua obra 

sermonística, sepultou conscientemente a vida que teve e a que quis ter, extremou o que já era 

extremo. Vieira acrescentou, por conta própria, um suplemento de sonho e delírio 

minuciosamente controlado à sua vida que alterou a essência da visão barroca seiscentista, 

convertendo-a em pura defesa dos valores e da ideia de um Humanismo precursor na defesa 

dos Direitos Humanos universais nos seus sermões. Na sua vida e obra estamos sempre a viajar 

para alguma parte. Imaginamos todas as viagens, cada uma tão plausível como as outras e 

nenhuma para qualquer porto ou fim. O que se procura na viagem a que chamamos sermonística 

vieirina não é o repouso nem a solução de um enigma, mas a essência de um viajante que nasceu 

em Portugal, para ser herói sem dar conta de o ser, na Europa e no mundo, mas uma porta aberta 

de um humanista cuja lembrança sonhadora converte o nosso mundo em ilusão. Assim, segundo 



8 

o Pe. António Vieira, “Ser Português não é apenas nascer em Portugal, mas sobretudo sair de

Portugal; ser português é nascer em Portugal, mas morrer no mundo” (Vieira 1959a: 61-74). 

Analisaremos vários sermões do Pe. António Vieira e o discurso vieirino da 

sermonística quanto à criação ideacional dos Direitos Humanos, como ideia percursora, na 

primeira globalização, com repercussões de intemporalidade nas diferentes gerações de 

Direitos Humanos até à modernidade. Se há sonhadores de vida simples o Pe.  António Vieira 

foi disso um exemplo. O Pe. António Vieira foi este sonhador, cidadão de Portugal, da Europa 

e do Mundo, e pelo facto de sê-lo compôs a topografia literária sermonística que seria o supremo 

artifício da Língua Portuguesa se não os tivesse desenhado, os sermões, com o humanismo e a 

dignidade humana da sua vida e da sua obra. Se não fosse assim porque nos estaríamos a ocupar 

com ele? 

Na terceira e última parte daremos relevo à análise do discurso em prol dos Direitos 

Humanos da obra poética de Fernando Pessoa, um génio da poesia do séc. XX, poeta múltiplo 

e multifacetado, que se vai descobrindo num processo de desconstrução e de construção, de 

uma personalidade mascarada por um conjunto de heterónimos, semi-heterónimos e 

pseudónimos, embora esta riqueza de génio se vá desvendando através do discurso humano de 

todas elas e dos seus próprios. Evidenciaremos o discurso humanista do poeta Fernando Pessoa 

por encontrarmos um elemento de diferença, um grau de superioridade, uma elevação suprema 

da condição humana que se sente, mas não se explica, apesar de se constatar na vida e obra do 

poeta.  

Fernando Pessoa cujo génio em formação do poeta beneficiará das condições familiares 

e ambientais, às quais acrescentaremos os acasos da vida que ficarão para sempre 

imperscrutáveis. Uma coisa simples vista ou ouvida e logo esquecida pode numa criança mudar 

o caminho futuro da sua inteligência na edificação de uma obra estético-literária de grande

dimensão estética e humanista na afirmação dos Direitos Humanos em português. Sabemos, 

através da sua escrita poética, que Fernando Pessoa foi um homem de grandes paradoxos e 

contradições. Contudo, a inquietação humanista, transformada em angústia e desespero, causou 

no poeta grande dor e sofrimento, motivado muitas vezes pelo olhar contraditório que lança 

sobre o que sente e pensa dos problemas do homem e do mundo que o rodeia.  

Assim, as sensações permitem ao homem uma visão mais natural, verdadeira, imediata 

e espontânea. É através delas que ele conhece tudo o que o rodeia, como o seu próprio “Ser”, 

entrevendo ainda o transcendente e o metafísico, radicando-se o poeta nos princípios filosóficos 

do humanismo. Fernando Pessoa usa o sonho, entre outros fins, para esquecer. O poeta é 
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constantemente bombardeado por recordações que as sensações acordam. No entanto sente-se 

traído por elas, cultiva-as e é sensacionista, pois quer apenas viver do que as suas sensações lhe 

mostram do mundo humano. Pessoa, na demonstração da sua maneira de viver humanista na 

afirmação dos Direitos Humanos, parece abdicar do pensamento, mas, contra a sua vontade e 

os seus princípios, não o consegue. Pelo contrário, pensar transforma-se numa obsessão. Pessoa 

é um ser que pensa e que por isso existe, não conseguindo fugir a esta condição humana. Se 

para alguns é apenas algo que participa da sua vida, para Fernando Pessoa é a própria vida em 

prol dos Direitos Humanos.  

O pensamento / sensação características do Homem oferecem-lhe a capacidade de 

conhecer o mundo, a vida e a si próprio, permitindo-lhe a resolução de problemas e o 

esclarecimento de dúvidas quotidianas, mas em simultâneo desperta nele outras questões que o 

ocupam cada vez mais, negando a obtenção do Conhecimento fragmentado e desmembrado da 

realidade, que se reduz a nada, pois todo o Bem e Felicidade que traz ao homem é 

contrabalançado, quando o pensamento surge como obsessão ou exagero. Mas é na questão da 

felicidade e da alegria que centra a dor e o sofrimento de pensar, indissociável do homem, a 

consciência provoca infelicidade, pois só a inconsciência da vida o poderá fazer feliz, uma ideia 

que atravessa e fundamenta os Direitos Humanos e toda a produção literária pessoana, 

ortónima, heterónima e pseudónima, alicerçada nos Direitos Humanos. Será através deste 

travejamento humaníssimo do pensamento poético pessoano que iremos inovar neste estudo.  

Na conclusão, finalizamos o caminho que estes autores de relevo da Língua e da Cultura 

Portuguesas percorreram procurando no seu discurso a resposta para o problema enunciado. 

Tentaremos comprovar que as suas preocupações e as vias escolhidas nem sempre foram fáceis, 

mas testemunham a sua originalidade e humanismo. No primeiro, denotaremos nos sermões 

uma luta incessante pelos Direitos Humanos, mas satisfatória, no segundo, revelaremos o 

pensamento poético de um criador humanista insatisfeito na luta pelos Direitos Humanos até à 

morte, numa busca constante por algo que nem sempre soube o que é, nem se podia encontrar. 

Considerando tratar-se de dois vultos ímpares das Letras distanciados no tempo, mas não no 

pensamento em prol dos Direitos Humanos, erigimos como finalidade deste estudo conhecer 

de forma inovadora uma vertente pouco adivinhada e estudada nos sermões de Vieira e na 

poética pessoana, procurando desvendar na palavra e no pensamento de ambos os princípios 

modeladores dos valores e dos Direitos Humanos, desde a tradição da época barroca de Vieira 

até ao impacto no tempo do Modernismo de Fernando Pessoa. 
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PRIMEIRA PARTE 

CAPÍTULO I: Problematização teórico-metodológica 

1. Considerações teórico-metodológicas

Na necessidade premente de tecer as considerações teórico-metodológicas para este 

estudo, recorreremos a uma metodologia interdisciplinar e transversal com recurso a 

procedimentos de natureza problematológica e hermenêutica.  

Seguindo esta metodologia, procuraremos progredir neste estudo através da análise de 

conteúdo e da linguística textual, articuladas com a antropologia, em busca do sentido aparente 

ou literal do discurso, da linguagem e da comunicação, até níveis de significação mais 

profundos de sublimação verbal e simbólica na obra vieirina e pessoana. 

Visando e nunca esquecendo a questão formulada para este estudo, o nosso corpus de 

análise integra os sermões, a epistolografia, a História do Futuro, documentos do tempo de 

Vieira, e ainda a poesia de Fernando Pessoa ortónimo, heterónimo e pseudónimo e outros textos 

fundamentais de Pessoa e sobre Pessoa, cujos temas são cruciais para a construção do universo 

concetual em que assenta a nossa investigação. 

O método escolhido para a realização da pesquisa que levará à elaboração da tese de 

Doutoramento final foi o da pesquisa documental e bibliográfica, incidindo esta sobre obras 

dos autores, textos dos autores, trabalhos académicos e publicações nacionais e estrangeiras 

que se dediquem ao tema em questão.  

Com esta metodologia, procuraremos contribuir para a compreensão da questão 

formulada e, de entre as diversas abordagens existentes, optaremos por uma solução do 

problema de natureza descritiva, analítica e compreensiva, qualitativa e quantitativa ou 

estatística. A partir da recolha dos dados considerados pertinentes para este estudo, 

procederemos ao seu tratamento através de um estudo estatístico que considere a pertinência 

dos registos lexicais e dos símbolos, a par do conteúdo, não esquecendo o método comparativo 

e a apresentação dos resultados que nos possibilitem extrair as conclusões, sem nunca nos 

desviarmos do tema e da questão formulada nesta investigação. Contudo, procuraremos 

compulsar como corpus de análise deste estudo o maior número de edições possíveis da obra 

vieirina e pessoana, comparando-as entre si ou com outros textos posteriores, anotando 

diferenças ou semelhanças no léxico mais frequentemente utilizado, com maior ou menor 
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fidelidade às ideias que possibilitem a estrutura ideacional de onde emana a criação ideacional 

e a linguagem simbólica dos Direitos Humanos na obra vieirina e pessoana.  

A análise pormenorizada das obras mais representativas de Vieira e de Pessoa, efetuada 

a par de outros textos posteriores relevantes, permitir-nos-á aprofundar o sentido das suas obras 

e abrir-nos-á um campo para a investigação do problema formulado, tendo em conta os 

objetivos a atingir, perseguindo o campo das hipóteses apresentadas, para as quais pretendemos 

recolher dados que possibilitem comprová-las ou refutá-las.  

As dificuldades referentes à seleção e comparação dos textos deste estudo, envolvendo 

diversos autores, são um alerta, à partida, para as limitações da nossa investigação. Esperamos 

que, pela aplicação do método escolhido se torne possível identificar e distinguir a estrutura do 

uso da linguagem simbólica e da criação ideacional dos Direitos Humanos no Pe. António 

Vieira e em Fernando Pessoa, antes de os mesmos estarem claramente explícitos nas primitivas 

declarações de Direitos do Homem, na tradição e na Declaração dos Direitos do Homem 

hodiernos.  

Face à definição e valoração do objeto de estudo feito para esta investigação científica, 

impõe-se-nos a escolha de um método, um meio de organizar e de compreender o objeto em 

estudo a partir de um percurso que se quer “teórico”. Assim, para a pesquisa e a análise dos 

fenómenos inerentes ao tema escolhido utilizaremos, como metodologia geral, o método 

científico e as regras para elaboração de trabalhos científicos, com especial atenção para os 

métodos e técnicas de observação e análise, incluindo a análise de conteúdo (Fernandes 1993: 

166-169), a radicar também na metodologia de pesquisa científica, incluindo os métodos

qualitativos (Trujillo 1926: 19-241). Para análise dos fenómenos inerentes ao tema escolhido 

recorreremos a uma metodologia integrada das ciências humanas e sociais, com destaque para 

o método cultural interdisciplinar (Silva 2003) que preconiza a articulação de diversas

perspetivas científicas específicas em constructo teórico. 

No presente estudo aplicamos a filologia (Contini 1986), a análise semântica e a 

interpretação linguística textual (Edmonson 1981), a semiótica (Lotman 1978) e a 

intertextualidde (Kristeva 1969), até níveis de interpretação mais profundos, incluindo o nível 

simbólico (Durand 1989). Para os fins pretendidos nesta investigação, os métodos a seguir 

abrangem domínios muito diversos. Como tal, procederemos ao uso dos seguintes métodos 

específicos: filologia, entendida como disciplina histórica que reproduz ou reconstrói os textos 

do passado, identificando ou definindo as coordenadas sincrónicas e diacrónicas, linguísticas e 

situacionais, com a aplicação da crítica textual (Contini 1986), análise linguística textual e 
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análise comparada, dando relevo à linguística textual, à semiótica, à intertextualidade e à 

antropologia do imaginário (Durand 1980). Os métodos específicos anunciados têm por 

objetivo proporcionar a garantia da pertinência, da objetividade, da clareza e da precisão no 

estudo. Com frequência, é permitido ao investigador usar dois ou mais métodos combinados, o 

que faremos, porque nem sempre um único método específico é suficiente para orientar os 

procedimentos a serem desenvolvidos ao longo de uma investigação como esta. Temos, porém, 

a consciência de que nunca está tudo dito sobre a obra destes escritores, podendo-se, a qualquer 

momento, chegar à descoberta de algo mais inovador e atingir uma nova meta quanto possível 

segura no conhecimento que temos de Vieira e de Pessoa em matéria de Direitos Humanos.  

Centraremos a nossa atenção através da análise de conteúdo segundo critérios 

tradicionais da linguística textual (Bardin 1995), essencialmente na obra sermonística vieirina 

e na poesia pessoana, deixando de parte outras obras menos relevantes para este estudo, por 

razões que se prendem com limites de tempo e de espaço. No enquadramento da obra vieirina 

e pessoana na contemporaneidade usaremos o método de análise de conteúdo a nível semântico, 

enquadrado no âmbito mais lato da linguística textual (Edmonson 1981) e no conceito de texto 

à luz da semiótica (Lotman 1978), recorrendo a incursões da intertextualidade (Kristeva 1969). 

Os estudos de Iuri Lotman, os quais não podem ser resumidos em duas linhas, têm por 

objeto tanto a semiótica da cultura como a semiótica dos textos. Através da semiótica, Iuri 

Lotman tenta explicar como um texto se torna portador dum pensamento determinado –  de 

uma ideia –  e como a estrutura de um texto se refere à estrutura desta –  ideia –, tal é o objetivo 

que pretendemos retirar dos sermões vieirinos e dos poemas pessoanos, da linguagem de dois 

humanistas que se exprimiram em português, em prol dos Direitos Humanos no Portugal 

cultural do séc. XVII e do séc. XX.  

Uma outra perspetiva semiótica radica em Roland Barthes. Neste autor são para nós 

pertinentes os conceitos de discurso e de códigos semióticos. Os códigos estruturam os 

discursos (Barthes 1997). Para este autor, a tarefa do semiólogo passa também por olhar para 

lá dos textos ou das práticas específicas para os sistemas de distinções funcionais que neles 

operam. O primeiro objetivo é determinar as convenções subjacentes, identificar diferenças e 

oposições significantes numa tentativa de modelar o sistema de categorias e relações 

(sintagmáticas e paradigmáticas), conotações, distinções e regras combinatórias utilizadas. A 

investigação destas práticas implica a tentativa de “tornar explícito aquilo que geralmente é 

apenas implícito num texto” (Barthes 1985: 15). 
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No âmbito da nossa investigação, também é necessário identificar as relações estruturais 

entre os vários significantes. Finalmente, é preciso discutir as funções ideológicas dos signos 

no texto e do texto como um todo. É recomendável uma comparação e contrastação detalhada 

entre pares de textos que lidam com temas semelhantes. Isto é mais fácil para a nossa 

investigação do que tentar analisar num único texto as relações intertextuais (Kristeva 1974: 

59). A intertextualidade é definida como a interação semiótica de um texto com outro (s) texto 

(s), definindo intertexto como o texto ou o corpus de textos com os quais um determinado texto 

mantém aquele tipo de interação (Kristeva 1974: 60).  

Na análise das relações de intertextualidade que faremos no nosso estudo, parece-nos 

necessário distinguir teoricamente dois aspetos: os níveis da significação a que se processam 

essas relações e as figuras da intertextualidade. O processo de transformação e o percurso 

estabelecido são o mundo da intertextualidade. Poder-se-á, pois, designar de “figuras da 

intertextualidade”, as diferentes transformações sofridas por um texto ao ser assimilado por 

outro texto. Tendo ainda como referência a intertextualidade, vamos de forma pertinente fazer 

o cotejo entre o pensamento humanista de Vieira e o de Pessoa. Iremos através da análise textual

(Adam 1990), procurar comparar entre si o discurso de registos textuais produzidos em épocas 

diferentes e distanciados no espaço e no tempo, anotando as suas diferenças e semelhanças, 

colocando a par o Pe. António Vieira e Fernando Pessoa.  

1.1. Formulação do Problema 

O melhor modo de fazer jus à dimensão vieirina e pessoana e ao seu contributo 

intelectual, existencial e cultural, bem como à sua ação pedagógica, será pelo trabalho de 

pesquisa e de eleição de um tema novo como o proposto, que julgamos inovador e de grande 

atualidade ou pertinência para a Língua e a Cultura Portuguesas.  

A nosso ver – a Criação Ideacional e a linguagem simbólica dos Direitos Humanos no 

Pe. António Vieira e em Fernando Pessoa – ilustra bem a nossa tentativa de abordar a variedade 

de temas abrangidos pelas obras destes dois prolíficos autores que, no seu conjunto, vida e obra, 

são um verdadeiro homem-universo por desvendar. 

A personalidade e a obra tanto de Vieira como de Pessoa excedem em muito a vida 

comum dos homens mortais e só é comparável à de um projeto com a grandeza de um sonho 

plasmado na obra sermonística vieirina e na obra poética pessoana, a principal marca da glória 

do Pe. António Vieira e de Fernando Pessoa na Literatura e na Cultura Portuguesas.  
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Sendo Vieira coetâneo da primitiva Declaração de Direitos Humanos, a Declaração 

Inglesa, à qual se seguiram a Americana e a Francesa, terá esta influenciado Vieira no aspeto 

humanista e axiológico para a defesa dos Direitos Humanos na primeira globalização.  

Problematizaremos de que modo poderemos aproveitar a vida e obra exemplar de dois 

dos expoentes máximos da literatura portuguesa para educar o espírito das gerações do presente 

e do futuro para os Direitos Humanos, através das verdades simbólicas e metafóricas dos seus 

textos.  

Estamos em crer que poucos ou mesmo ninguém deve ter percorrido, coerente e 

sistematicamente, o caminho ideológico vieirino e pessoano, sobretudo o da linguagem 

simbólica e o da criação ideacional dos Direitos Humanos, definidor de um novo Humanismo, 

no espaço da primeira e atual globalização (Friedman 2000: 38), evidenciado por Vieira, orador 

e arauto de um mundo novo, resultante do pensamento global e universal, e de novos direitos e 

de novos valores relacionados com a nova visão humanista do homem, visão global e planetária 

do lusocentrismo de Vieira e de Pessoa, fruto da sua mundividência intercontinental, ideia que 

assenta em raízes humanistas, detetável nomeadamente nos sermões e na poesia que 

possibilitam posicionar Vieira e Pessoa como fundadores dos Direitos Humanos na prosa e na 

poesia. Também poderemos detetar esta visão, com detalhe, em Fernando Pessoa, que percorreu 

trilhos idênticos aos de Vieira na defesa e na garantia dos Direitos Humanos. 

Fazemos questão de comprovar que Fernando Pessoa, tal como o Pe. António Vieira, 

soube conjugar o conhecimento da tradição e da linguagem filosófica, teológica e social do seu 

tempo com as trágicas e dramáticas questões suscitadas pela conquista do Novo Mundo, 

elaborando, assim, um pensamento moderno e atual, ao mesmo tempo universal, em defesa dos 

Direitos Humanos. As vozes humanistas destes ecoaram com entusiasmo pelo Mundo, mas o 

“silêncio ensurdecedor” dos transgressores “chegaram até nós de maneira muito fragmentada e 

débil, sempre mediada pelo desrespeito e discriminação” (Bobbio 2004: 30), que nada 

abonavam em favor destes, como constataremos pelo confronto comparativo destes dois 

humanistas que defenderam em diferentes espaços e tempos um ideal de humanismo em prol 

da luta e da defesa dos Direitos Humanos. No entanto, focando-nos na essencialidade do tema 

em estudo, iremos ter um olhar mais objetivo e mais atrativo sobre o conteúdo do discurso do 

Pe. António Vieira e de Fernando Pessoa, especialmente através do sermão e do poema 

emanados da força humanista e emocional, força que animou a vida e obra vieirina e pessoana, 

um olhar inovador que fundamenta um trabalho de investigação deste teor e profundidade, por 
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nunca ter sido antes realizado na senda de muitos estudos já efetuados e publicados por 

aficionados vieirinos e pessoanos por esse mundo a dentro.  

Como tal, este estudo aspira ser um humilde, mas sério, contributo para todos os 

estudiosos vieirinos e pessoanos que querem entender o alcance desta proposta temática. Será 

importante, estamos em crer, torná-la fecunda para a Língua e Cultura Portuguesas do presente 

e do futuro, ainda que num contexto histórico, humano e cultural distinto, mas sempre 

atualizável e útil para os desafios contemporâneos pelo respeito e cumprimento dos Direitos 

Humanos desde a Tradição até à Modernidade. 

Sobressai assim, naturalmente, a pertinência e contemporaneidade do problema deste 

tema de investigação, pois é imperioso na atualidade tomar medidas concretas e reais para o 

respeito pelos Direitos Humanos como direitos universais e culturais, no projeto existencial 

individual e coletivo do homem, fator indiciário do desenvolvimento humano de um país e da 

humanidade. Pesquisar o que se fez nesse sentido no passado e verificar se ficou ignorado ou 

esquecido no presente é de relevância para o Bem e Felicidade da humanidade.  

Vieira iniciou, com a sua obra, a modelização de um novo sistema de consciência para 

a defesa dos Direitos Humanos e para a denúncia da violação dos mesmos. O Pe. António Vieira 

foi não só um verdadeiro homem do seu tempo, mas também uma espécie de paradigma 

poliédrico da sociedade do séc. XVII, um destacado defensor dos direitos dos judeus e dos 

cristãos-novos, dos índios e dos escravos africanos, sustentando a sua argumentação em razões 

de índole histórica, cultural, política, económica e social, baseando-se em textos bíblicos, 

teológicos e históricos, entre outros, com o objetivo e o desejo profundo de criar um diálogo 

humanista em prol da defesa dos direitos humanos na sua universalidade. 

É através da análise da “palavra” do Pe. António Vieira que nos propomos investigar, 

analisar e comparar até que ponto a profundidade e riqueza da obra do Pe. António Vieira e 

outros textos posteriores contribuíram para o desenvolvimento dos Direitos Humanos. 

Mostraremos Vieira e Fernando Pessoa através da sua obra e ação a denunciar a violação 

dos direitos humanos dos povos, fruto da ambição desmedida do Homem (Martins 2005: 43). 

Num momento histórico importante e de grande conflitualidade humana no Mundo, na 

atualidade, faz sentido debruçarmo-nos sobre este problema. 

Escolhemos Vieira e Pessoa entre os demais autores por os considerarmos, exemplo 

expressivo de alguém que, antes do tempo, protagonizou a ponte interlinguística, intercultural 

e inter-religiosa pela defesa dos Direitos Humanos quer no Brasil, nas profundezas do 
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Maranhão, quer nos Países Baixos, na missão junto dos judeus, dos índios e dos africanos 

espalhados pelo Novo Mundo.  

O Pe. António Vieira foi protagonista, no séc. XVII, de iniciativas inéditas em prol da 

luta e defesa dos Direitos Humanos, enquanto homem superou o seu tempo e a sua época. O 

homem que, indo contra muitos poderes instituídos, fez da defesa dos Direitos do Homem, 

baluarte da sua vida e obra, defesa que passava pelo respeito pela dignidade do homem, pelo 

direito à vida, à liberdade e à igualdade. Ao procurarmos inferir, através dos textos vieirinos, a 

forma como eram violados e defendidos os direitos humanos, esta abordagem constitui um 

veículo de construção e afirmação da própria identidade europeia e universal da criação 

ideacional de Direitos Humanos.  

Seguindo as pisadas de outros padres da Companhia de Jesus, o Pe. António Vieira 

percorreu léguas e léguas, compôs formulários e catecismos em várias línguas, pacificou e 

converteu inúmeros gentios. Quando aprendia as línguas dos índios ou, mais ainda, quando 

defendia a sua vida e dignidade humana combatendo a escravatura –  num tempo em que os 

escravos não eram considerados pessoas, seres humanos o Pe. António Vieira assumiu-se em 

Portugal como precursor dos Direitos Humanos e antecipou um movimento de humanização a 

que se assistiu nos séculos seguintes e até aos nossos dias. A intemporalidade do pensamento e 

da ação vieirina continuam a confluir, a refletir-se e a marcar a senda da atualidade plasmada 

na poesia pessoana.  

Fernando Pessoa, um atento leitor e discípulo da obra de Vieira, alcandorou-o como 

“Imperador da Língua Portuguesa”. Tal como este, o poeta Pessoa também viveu a crise, nela 

participou à sua maneira, de modo a estreitar os laços entre as suas várias facetas, mas 

essencialmente com o contexto político, social e cultural. Convém, com efeito, desde já 

assinalar que, apesar da originalidade e da genialidade da sua obra literária, Fernando Pessoa, 

foi, sem dúvida, politicamente diferente da maioria dos intelectuais portugueses e 

particularmente original quanto às obsessões que marcaram o seu destino e a sua época num 

projeto existencial raro e sem igual na sua condição humana de Homem das Letras.  

O poeta Fernando Pessoa, para além dos paradoxos que cultivou tão deliberadamente 

como brilhantemente defendeu, nem por isso deixa de fazer sobressair, na sua visão de Portugal, 

um Portugal do modernismo respeitador dos Direitos Humanos, um processo de aceleração 

crescente da vida cultural e da modernização social, económica e política de uma sociedade 

portuguesa do séc. XX. Por outras palavras, não seria facilmente concebível o grau de 

modernidade que se espelha na vida e obra vieirina e pessoana no estilo e na problemática, 
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como nos conteúdos sociológicos do modernismo português, se a própria sociedade não tivesse 

conhecido até à exaustão os sucessivos abalos da modernização cultural, social, política e 

económica de Portugal.  

Vieira e Pessoa nos seus percursos de vida viveram como qualquer mortal, mas o tempo 

e as obras distinguiram-nos como vates da Língua e Cultura Portuguesas, tal como o 

pretendemos afirmar na cultura existencial humanista para a defesa dos Direitos Humanos 

Universais. 

1.2. Objetivos 

Perante a proposta deste trabalho de investigação, propomo-nos a atingir os seguintes 

objetivos:  

▪ Adquirir novos conhecimentos sobre a obra do Pe. António Vieira e de Fernando

Pessoa;

▪ Distinguir os registos de direitos humanos e de globalização no léxico vieirino da

sermonística e nos versos dos poemas pessoanos e outros textos relevantes;

▪ Especificar, em diversos textos vieirinos e em vários poemas, a linguagem e a criação

ideacional dos direitos humanos, dentro de uma estrutura ideacional dos mesmos;

▪ Identificar os direitos humanos, tal como defenderam Vieira e Pessoa, como códigos de

uma linguagem cultural, universal e global;

▪ Proceder à análise dos sermões, dos poemas e de outros textos de relevo do Pe. António

Vieira e de Pessoa que foquem, direta ou indiretamente, a temática dos direitos humanos

- tradição e modernidade;

▪ Proceder à análise comparativa de contiguidade/continuidade da visão e dos ideais de

Vieira e de Pessoa em defesa do nacionalismo patriótico, do Sebastianismo Messiânico

Profético e do Quinto Império para Portugal.

1.3. Hipóteses 

No âmbito da formulação do problema inicialmente exposto para este estudo, 

procedemos ao levantamento das seguintes hipóteses: 

H1: A mundividência intercontinental contribuiu para uma nova visão do mundo e do 

homem. 
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H2: O léxico simbólico em parte da obra vieirina e pessoana inclui também um léxico 

relacionado com a linguagem simbólica dos direitos humanos, dentro de uma estrutura geradora 

da criação ideacional dos direitos humanos. 

H3: O Nacionalismo, o Sebastianismo, o Messianismo e o mito do Quinto Império 

constituíram formas de afirmação da identidade portuguesa no Mundo e foram portadores de 

um espírito inovador dos direitos humanos e do homem universal. 

H4: O esforço humanista do Pe. António Vieira e de Fernando Pessoa inserem-se dentro 

de um novo humanismo coetâneo da declaração Inglesa The Bill of Rights da tradição e do 

humanismo universal da Declaração dos Direitos do Homem da modernidade. 

H5: A luta do Pe. António Vieira e de Fernando Pessoa pela dignidade do Homem é 

universal e reflete a liberdade, igualdade e fraternidade universal na qual a criação ideacional 

dos direitos humanos antecipa (Vieira) as posteriores declarações de direitos humanos da 

Revolução Francesa e das antigas colónias americanas, posteriormente perfilhadas por Pessoa. 

H6: O diálogo civilizacional humanista de Vieira e Pessoa, sendo para Vieira 

ecuménico e inter-religioso e para Pessoa ortodoxo.  

2. Estado da Arte

A vida e obra do Pe. António Vieira e de Fernando Pessoa têm sido muito abordadas 

por inúmeros estudiosos e analistas críticos, sempre de um ponto vista mais teórico e literário, 

dada a beleza e empolgamento do seu estilo singular, papel reconhecido por muitos estudiosos 

e investigadores nacionais e estrangeiros. 

Partindo do pressuposto de que todo o homem possui um ideal que o anima, e nesse 

ideal patenteia o sentido fecundo da sua criação, da sua obra e da sua vida, neste sentido 

apresentaremos o que mais de importante se tem dito sobre Pe. António Vieira e Fernando 

Pessoa. Para tal recorremos a autores de referência pelos quais se reparte e dilui a divulgação e 

citação que deles se tem feito em muitos obras e estudos académicos a vários propósitos. 

Apesar de o Pe. António Vieira ser um autor muito estudado, constatamos que um 

melhor conhecimento da obra vieirina muito terá a ganhar se alguns aspetos menos 

esclarecidos, nos quais incluímos o nosso por ser novidade, puderem ser analisados em 

profundidade à luz de novos dados entretanto descobertos pelo trabalho de investigação ou pela 

renovação metodológica que o progresso científico e humano sempre fomenta.  

Um olhar mais objetivo e mais atrativo sobre o conteúdo do discurso, especialmente da 

sermonística e da força humanista e emocional que animou a vida e a obra vieirina, fundamenta 
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um trabalho de investigação deste teor e profundidade por nunca ter sido antes realizado. Como 

tal, este estudo aspira ser um humilde, mas sério contributo para todos os estudiosos vieirinos 

que querem entender o alcance desta proposta. Será importante, estamos em crer, torná-la 

fecunda para a Língua e Cultura Portuguesas do presente e do futuro, ainda que num contexto 

histórico e cultural distinto, mas sempre atualizável e útil para os desafios contemporâneos. 

Examinaremos a vida e obra do Pe. António Vieira enquadrando-a sobretudo na 

redescoberta do que se tem estudado, tentando desvendar uma nova abordagem neste caso 

monográfica e nada panorâmica sobre uma faceta ainda meio escurecida de uma figura que se 

exprimiu nos seus sermões em língua portuguesa, para tentar ultrapassar os desafios e os 

gravíssimos problemas, consequência das mudanças culturais trazidas pela primeira 

globalização em que todos os povos começaram a estar relacionados uns com os outros. Vieira 

é um exemplo desse cidadão do mundo, do homem e de Deus. 

A visão do homem universal e da globalização evidencia-se claramente nos seus 

sermões, especialmente no sermão da Rainha Santa Isabel, onde Vieira afirma: “Este mundo, 

senhores, composto de tanta variedade de estados, ofícios, exercícios públicos e particulares, 

políticos e económicos, sagrados e profanos, nenhuma outra cousa é senão uma praça ou feira 

universal, instituída ou franqueada por Deus a todos os homens, para negociarmos nele o Reino 

do Céu” (Vieira 1959a: 72). É a clara expressão da globalização. Podemos dizer que é o mundo 

interior da consciência humana de Vieira que o fez transbordar das limitadas fronteiras ibéricas 

e lhe conferiram já, a nosso ver, uma dimensão universal, global e planetária. 

Hoje, o Pe. António Vieira merece uma enorme admiração de diversos críticos e 

estudiosos pelas causas defendidas, enquanto religioso, pregador, missionário, diplomata, 

pensador, teólogo, profeta, humanista, escritor, ensaísta, e esteta da linguagem. Vieira tem sido 

muito estudado pelo seu estilo oratório, pela sua obra missionária, pelas suas ideias filosóficas 

e humanísticas, pelas suas opções políticas, pelas suas utopias, mas tanto os seus biógrafos 

como os seus críticos e admiradores nunca abordaram, sistemática e coerentemente, a temática 

dos Direitos Humanos nos sermões, principalmente a própria criação ideacional e a linguagem 

simbólica dos mesmos em profundidade. 

Abordaremos, tendo em atenção o tema eleito, a linguagem do Pe. António Vieira e, 

dentro dela, a criação ideacional dos Direitos Humanos, especialmente nos sermões, uma forma 

primeiramente oral de comunicação e mais tarde impressa – geradora da ideia precursora dos 

Direitos do Homem, num tempo histórico, denominado por alguns como a primeira 

globalização, iniciada no séc. XV-XVI e continuada pelo séc. XVII-XVIII. 
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Tendo em atenção o estado da arte do tema proposto ou o conhecimento deste tema 

particular é de salientar que o relevo humanista, considerando os direitos dos índios e negros, 

já foi anunciado pelo seu primeiro biógrafo, André de Barros (1675-1746), mas nunca mais foi 

desenvolvido por nenhum outro dos seus principais biógrafos posteriores: João Francisco 

Lisboa (1812-1864), João Lúcio de Azevedo (1855-1997) e Hernâni Cidade (1985).  

Conquanto tenham as obras dos grandes cultores nacionais o condão de fomentar nos 

que as estudam um certo contraste entre as grandes visões que abarcam e o conjunto de 

problemas que elas oferecem às sucessivas gerações de investigadores, isto explica, em nossa 

opinião, que para a obra do Pe. António Vieira continuam a escassear ainda estudos que 

aprofundem, completem ou, por ventura, corrijam aspetos fundamentais que grandes 

investigadores vieirinos bastante conhecidos deixaram apenas enunciados ou incompletamente 

analisados e referenciados, ou mesmo nunca abordados, não por falta de interesse ou muito 

menos de saber, mas porque o seu estudo ou desenvolvimento estava fora dos seus objetivos 

ou comprometia o equilíbrio retórico, que se impunha com maior ou menor oportunidade na 

abordagem que faziam da vida e obra do Pe. António Vieira.  

Do conjunto desses investigadores, pelo carisma e importância do discurso e do 

conhecimento científico revelado na retórica das teses que defenderam sobre Vieira, 

destacaremos, na vertente teórico-literária, Margarida Vieira Mendes (1989), Alcir Pécora 

(1994), José Eduardo Franco (2007-2008), João Mendes (1982), Padre António Vieira (1959a), 

Raymond Cantel (1959), António José Saraiva, (1992), Miguel Real (2007), Padre António 

Vieira (1938), António Sérgio e Hernâni Cidade (1951). Evidenciamos na vertente profética, 

Adma Muhana (1994), Paulo Borges (1995), João Francisco Marques (2008), Maria Leonor 

Carvalhão Buescu (1982), Padre António Vieira (1983) e Malheiro Perdigão (1976).  

Ainda sobre Vieira foram publicados textos ilustrados com as capas das edições dos 

seus livros, fotos da sua escrita, de alguns objetos que fizeram parte do seu quotidiano (uma 

cadeira, uma secretária, um crucifixo e um relicário) e de pinturas que o retrataram. Contudo, 

nunca se evidenciou com clareza o seu caminho, o terreno da sua ação, desde os púlpitos onde 

pregou os seus sermões, investido de uma linguagem e cultura humanista, defensora dos direitos 

humanos como direitos universais e culturais e muito menos a criação ideacional dos direitos 

humanos, até aos igarapés por onde navegou durante centenas de dias.  

O Pe. António Vieira sempre deu um especial relevo à sua itinerância entre Portugal, a 

Europa e o Mundo, a calcular pelo número de páginas e de referências que lhes dedicou nos 

seus escritos ao longo da sua vida.  
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Neste âmbito, será de justa e de prospetiva conveniência neste estudo olhar de novo a 

figura e obra do Pe. António Vieira, essa estrela, misto de génio, mago e aventureiro, que será 

revisitada, não por imposição académica, mas mais como dever de homenagem e de serviço 

cultural a um dos maiores vultos nacionais das Letras. Vieira afigura-se-nos como um desses 

cidadãos do mundo, em tempos de globalização ou encontro de culturas e de choques de 

civilizações, levando-nos como tal a revisitar, com uma visão que cremos inovadora, os 

problemas e dramas do tempo humano de Vieira.  

A vida de Vieira, repartiu-se por três continentes do mundo global e planetário, e desde 

logo, dentro do espírito religioso e missionário ao serviço da Companhia de Jesus, Vieira abriu 

novos horizontes ainda pouco estudados que marcariam a sua vida e obra para sempre pelos 

Direitos Humanos. 

Na abordagem ao estado da arte relativo ao poeta Fernando Pessoa, nas linhas que têm 

norteado toda a investigação destes últimos anos em torno deste autor e dos seus textos, bem 

como a sua repercussão em aspetos tão diversos da Língua e Cultura Portuguesas, como são a 

linguagem simbólica e a criação ideacional dos Direitos Humanos na poesia de Fernando 

Pessoa, figura relevante da Literatura Portuguesa que se destacou no panorama literário-

histórico-cultural e mesmo político do séc. XX.  

Assim, estudaremos a presença dos Direitos Humanos no projeto estético-literário-

poético de Fernando Pessoa Ortónimo, Heterónimo e Pseudónimo do próprio Fernando Pessoa, 

uma figura incontornável das ideias do modernismo / futurismo em Portugal, um poeta que não 

queria ser apenas escritor, mas toda uma Literatura e uma Cultura Portuguesa, uma tarefa árdua 

dado o universo da obra poética Pessoana, mas muito dignificante, por tratar os Direitos 

Humanos na obra Pessoana, uma corrente ainda pouco adivinhada na poesia do poeta. Por isso, 

encontraremos também na poeticidade místico-cristã de Fernando Pessoa o resgate e a 

apresentação clara dos valores e dos Direitos Humanos. Pessoa deseja retomar a poesia como 

o canto de louvor dos valores dos Direitos Humanos que o cristianismo parece ter perdido. É

claro que esta conceção tem a ver com as crenças do poeta ligadas a matérias esotéricas como 

o ocultismo, a maçonaria, a cabala, a astrologia, a alquimia… Não sei se temos o humanismo

em prol dos Direitos Humanos no poeta ortónimo ou heterónimo ou simplesmente no homem, 

Fernando Pessoa. 

Este caminho servirá de desafio para mais um trabalho de investigação entre muitos 

outros estudos já realizados sobre Fernando Pessoa no que concerne aos Direitos Humanos em 

Fernando Pessoa na Modernidade. Mais do que recordar os bem conhecidos passos da 
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acidentada “biografia de Pessoa” (Simões 1991), veremos a forma como eles se refletem e se 

entrelaçam em toda a sua obra. Numa outra abordagem iremos procurar as linhas que têm 

norteado a investigação destes últimos anos em torno deste autor e dos seus textos, bem como 

a sua repercussão em aspetos tão diversos da Língua e Cultura Portuguesas. 

A vida agitada de Fernando Pessoa, devido ao seu temperamento, levou-o a bater-se 

sem reservas pelas causas a que se dedicou, o seu humanismo e o seu idealismo utópico, 

combinado com uma grande atenção às realidades da cidade dos homens, tudo isso se revela na 

sua obra literária abundante, diversificada e plural, obra que reflete as múltiplas facetas do seu 

autor, do seu percurso biográfico, das suas atividades, dos seus pensamentos e das suas 

emoções. Trata-se, pois, de uma obra vária e múltipla, como várias e múltiplas são as máscaras 

deste homem e diversos os espaços por onde a sua ação se desenvolveu no tempo e no espaço. 

Figura apaixonante que continua a impor-se na atualidade aos leitores de todo o mundo, mesmo 

àqueles que apenas procuram na sua obra poética a defesa e o respeito pelos Direitos Humanos. 

Com este trabalho de investigação procuramos globalizar o sentido indispensável da 

existência e da dignidade humana no respeito e cumprimento dos direitos humanos através da 

vida e do pensamento plasmado na obra pessoana numa ética e numa pedagogia difusora de um 

Humanismo global através da Cultura Cívica (Martins 2005), dos Valores e dos Direitos 

Humanos.  

Esta incursão investigativa traduzirá de forma inovadora a visão humanista, dado o 

contexto de uma obra global e planetária pessoana, que patenteia a contenda entre o mundo 

velho intolerante e reducionista do homem e o mundo novo do modernismo resultante do 

pensamento global e universal de uma nova visão humanista do homem, visão aberta à 

intemporalidade detetável na ideia dos Direitos Humanos como lema de vida, dentro da obra 

poética de Fernando Pessoa, a par da divulgação que se faz através da sua vida e obra em Língua 

Portuguesa.  

Assim, contribuiremos para o Estado da Arte com mais esta investigação sobre os 

Direitos Humanos no projeto estético-literário-humano de Fernando Pessoa, mais um 

contributo para o conhecimento sobre Fernando Pessoa, mas que, ao mesmo tempo, não nos 

faça perder no labirinto que é a análise da obra pessoana.  

Por opção, escolhemos trilhar um caminho que no início focalizasse o geral para ir ao 

específico, isto é, inicialmente partir do todo para depois atingir as partes no que concerne mais 

especificamente com a questão levantada, descendo ao essencial da análise de vários poemas 
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específicos da extensa e labiríntica obra poética pessoana por corresponderem mais ao tema 

deste estudo.  

Toda a nossa leitura partirá de uma abordagem geral da vida e obra de Fernando Pessoa, 

da sua correspondência e de estudos abrangentes em torno de seu material literário, seguindo 

pelo caminho daqueles investigadores que mais pesquisam e referem a influência humanista, 

passando por leituras de estudiosos que esclarecem ou permitem de alguma forma um 

entendimento mais ajuizado do papel dos Direitos Humanos na poética pessoana.  

Ainda como referência neste estudo, destacamos a biografia de João Gaspar Simões 

intitulada Vida e obra de Fernando Pessoa, por considerarmos, pesem embora as muitas 

críticas, ser uma obra de referência no conhecimento da personalidade e da formação do poeta, 

pela riqueza de informações e detalhes sobre a sua vida e a sua obra literária muito útil para 

urdir esta dissertação.  

A necessidade de compreender como foram os contactos e as primeiras relações de 

Fernando Pessoa com o tema, e de como essas relações se desenvolveram ao longo do perfil e 

travejamento humano de Pessoa, foi fundamental para a escolha desta biografia do poeta 

(Simões 1991). Escolhemos também, por ser relevante a Correspondência entre Fernando 

Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, 1916, editada por Teresa Sobral Cunha, a par com a obra da 

autoria de Adolfo Casais Monteiro A poesia de Fernando Pessoa, pois achamos a eleição da 

primeira obra uma valiosa fonte de informação face às relações intelectuais e aos grandes laços 

de amizade estabelecidos entre os dois poetas do Modernismo / Futurismo em Portugal, e 

também por mostrar como Pessoa com entusiasmo dá a conhecer a temática exotérica e ocultista 

a Mário Sá-Carneiro, matéria com influência na vertente humanista do poeta (Cunha 2003).  

A segunda obra foi escolhida por nos dar a conhecer a grande importância que o 

exoterismo e ocultismo têm para Pessoa e que justifica a sua utilização como matéria-prima e 

rumo da sua criação estético-poética-humanista (Monteiro 1985). Outras leituras indicadas nas 

referências bibliográficas, contribuíram para a fundamentação mais geral do tema em foco e 

foram utilizadas para que definíssemos trajetos mais específicos sobre o papel dos Direitos 

Humanos num entendimento maior sobre o tema, os Direitos Humanos no projeto estético-

poético-humano Pessoano.  

Consideramos ainda de grande relevância a leitura de outras obras bastante conhecidas, 

por abordarem com alguma profundidade a relação de Fernando Pessoa com o oculto, com 

repercussões no entendimento que o poeta tem em matéria de Direitos Humanos, como: A 

História secreta de Portugal, de António Telmo, na qual aborda, entre outros assuntos, o 
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conceito de Quinto Império, desde António Vieira até à sua manifestação na obra poética 

Pessoana importante para este estudo (Telmo 1987); O esoterismo de Fernando Pessoa, de 

Dalila Pereira da Costa, na qual defende que o único conhecimento que realmente interessa ao 

poeta português é o incomum, vindo do interior da alma Pessoana, aquele que não pode ser 

compreendido apenas pela razão –  daí, estaria a explicação do pensamento pessoano ser o 

pensamento poético e contemplativo, único da condição humana (Costa 1987); Fernando 

Pessoa – Vida, personalidade e génio, de António Quadros, na qual no seu enfoque biográfico, 

retrata Fernando Pessoa tendo em conta toda sua trajetória, genealogia e hereditariedade, 

infância, viagens, juventude, trabalhos literários em vida, revistas, idade adulta até ao 

falecimento do poeta. António Quadros reproduz o perfil intelectual, psicológico e afetivo do 

poeta pessoano (Quadros 1984).  

Apresentaremos aspetos muito relevantes acerca da vida e da obra de Pessoa, e que nos 

interessam muito, questões importantes como a mediunidade, o caminho alquímico, a relação 

do poeta com Deus e o espírito da verdade, e finalmente destacamos a obra A alquimia da 

linguagem de autoria de Maria Lúcia Dal Farra, onde esta analisa a poesia de Fernando Pessoa 

como processo alquímico, explicando que a transmutação e a alquimia levam o homem de volta 

à sua própria natureza humana, pela conversão de muitos elementos em um, e um elemento em 

muitos.  

Considerando todos os elementos naturais como aqueles que fazem parte do ser e se 

confundem com ele, o processo alquímico seria, para a autora, uma espécie de transmutação 

evolutiva do Ser-Poético na imanência das substâncias à reciprocidade entre as manifestações 

da natureza e do homem. Como as energias vitais encontram-se no homem de modo 

desordenado, convém que, por meio de um processo alquímico, a ordem seja estabelecida. 

Pensamos ter sido assim com Pessoa.  

No dizer de Maria Lúcia Dal Farra, “a finalidade é justamente a reintegração consciente 

dessa força de vida existente na natureza, no homem: a operação concluída indica a obtenção 

do “ouro”, a superação da condição “humana” (Farra 1986: 45). Este processo alquímico dar-

se-á pelo autoconhecimento e pelo conhecimento do outro, pela compreensão simultânea do 

homem e do mundo, ou, quem sabe, pelo sentir tudo de todas as maneiras, uma das grandes 

obsessões de Pessoa em todo o seu lema de vida e de criação poética, ideal fundamento dos 

Direitos Humanos. 

Podemos ainda eleger outras obras de autores estrangeiros traduzidas para português, 

importantes para o nosso estudo por serem consideradas referenciais dentro da teosofia e 
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ocultismo, como por exemplo Helena Blavatsky e Annie Besant, para além de outros livros 

com informações sobre a presença e a influência do ocultismo no fim do século XIX e no início 

do século XX. Além destes, destacamos outros autores como Brunello de Cusatis e Ivette Kace 

Centeno, por darem à luz estudos sobre o papel do ocultismo na poesia de Pessoa. Ivette Kace 

Centeno afirma que Fernando Pessoa foi um filósofo hermético consciente e assumido, um 

maçon, e que a prática da sua poesia, além de literária, foi mística. Segundo a autora, “para 

Fernando Pessoa a vida não existe, o que existe é a via e a transformação” (Centeno 1985: 10). 

Ainda utilizaremos dentro deste horizonte, a obra conhecida e assinada pelo próprio poeta 

Fernando Pessoa.  
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CAPÍTULO II: Direitos humanos: tradição e modernidade 

1. Os direitos humanos na diacronia

Human Rights in The World  

(Manchester University Press 1996: 1) 

O fim do Direito é a paz; o meio de atingi-lo, a 

luta. O Direito não é uma simples ideia, é força 

viva. Por isso a justiça sustenta, em uma das 

mãos, a balança, com que pesa o Direito, 

enquanto na outra segura a espada, por meio da 

qual se defende. A espada sem a balança é a força 

bruta, a balança sem a espada é a impotência do 

Direito. Uma completa a outra. O verdadeiro 

Estado de Direito só pode existir quando a justiça 

brandir a espada com a mesma habilidade com 

que manipula a balança.  

(Ihering 2005: 59) 

Podemos dizer que na história da espécie humana o homem foi sempre um ser sociável. 

Por isso, surgiu o direito como uma necessidade de assegurar a boa convivência social. Os seres 

humanos associaram-se entre si, pois necessitaram uns dos outros para alcançar a segurança, a 

paz e a justiça. Com razão observou Aristóteles um dia que “o ser humano é, por natureza, um 

animal social” (Aristóteles 2000: 5).  

A necessidade do ser humano estar com o seu semelhante levou à formação e à 

organização de pequenos grupos ou comunidades, isto é “Ubi societas, ibi jus”, traduzindo em 

português “Onde há sociedade, há direito.” Cedo se reconheceu que a vida em sociedade exige 

o cumprimento de regras sociais vinculativas para todos, isto é, exige direito (Pereira 1988: 54).

A relação entre direito e sociedade desenvolveu-se através de um conjunto de regras, 

primeiramente de cunho jurídico-religioso, tendo mais tarde o direito moderno evoluído no 

sentido da laicização.  

O aumento significativo de pessoas suscitou a necessidade de estruturação das 

sociedades numa base jurídica capaz de proporcionar segurança, paz e harmonia social. Surge 

o Estado com a principal função de defender as pessoas que dele fazem parte. Os Estados

surgiram para proteger o povo, mas na prática muitas vezes foram os grandes opressores do 

povo, essencialmente devido à corrupção do poder pelos senhores de terras e governantes.  

Aqui se inicia um longo e paulatino caminho para os direitos humanos até à 

modernidade, sempre com vista à proteção do homem face ao Estado. Desde a Antiguidade, 

em tempos e em espaços diversos, foram sendo dados passos de luta em prol dos direitos 



28 

humanos, com significativos resultados especialmente após a Revolução Francesa e de então 

para cá.  

Até à Revolução Francesa prevaleceu o direito natural, cujas origens remontam à 

Antiguidade Clássica, com origem na civilização grega. O direito natural antecedeu o direito 

positivo, mas não morreu com o triunfo deste. Ele apresentou-se e em larga medida continua a 

apresentar-se como um direito de cariz universal, absoluto e imutável (eterno), porque atende 

ao que considera ser essencial ao ser humano e comum aos seres humanos. É um direito 

comprometido com os valores fundamentais da vida individual e coletiva.  

O direito natural influenciou, na história da humanidade, reformas políticas, económicas 

e sociais que mudaram o rumo da humanidade. As declarações de direitos humanos na 

Inglaterra recuam à Magna Carta (1215), à Petition of Rights (1628), ao Habeus Corpus Act 

(1679), à Bill of Rights (1689) e posteriormente à Declaração de Independência dos Estados 

Unidos da América (1776), à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução 

Francesa (1789), à Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948), à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), da Organização das Nações Unidas, e à 

Convenção Europeia dos Direitos Humanos (1950). 

A primeira declaração de direitos fundamentais em sentido moderno foi então a 

Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, de 1776, inspirada nos direitos naturais e 

imprescritíveis do ser humano. Contudo, a mais importante das declarações do séc. XVIII foi a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, adotada pela Assembleia Constituinte 

Francesa em 1789. A Declaração de Virgínia é um documento concreto e preocupado com a 

situação particular das colónias inglesas na América, enquanto a Declaração Francesa é mais 

abstrata, mais universalizante, e apresenta como características básicas o intelectualismo, o 

mundialismo e o individualismo, fundados em três grandes princípios modelizadores da 

humanidade: liberdade, igualdade e fraternidade, (liberté, igualité e fraternité). 

Do exposto podemos concluir que o jusnaturalismo – direito natural – é a corrente mais 

tradicional do pensamento jurídico dos direitos humanos, no sentido mais literal da tradição até 

à modernidade. O direito natural, entendido como direito justo por natureza e independente da 

vontade do legislador, deriva da natureza humana (jusnaturalismo - direito natural) ou dos 

princípios da razão (jusracionalismo - direito positivo).  

Um exemplo que nos chegou de Atenas, pela literatura, consta da Lenda de Antígona, 

na qual o génio de seu autor – o dramaturgo grego Sófocles, no séc. V a.C. – colocou, sob cores 

trágicas, um dos problemas fundamentais do direito, a vida humana. Reza a Lenda de Antígona 
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que esta pagou com a vida a sua opção, tornando-se uma heroína eterna da lei natural ou direito 

natural.1 Segundo esta lenda: 

Antígona dá sepultura ao seu irmão Polínice, morto em guerra contra Tebas, e o faz 

contra a lei baixada pelo rei Creonte, que proibia o sepultamento. Interrogada pelo rei 

porque desobedecera à lei, respondeu Antígona: “Porque não foi Zeus quem a fez; e 

a Justiça, que mora com os deuses abscônditos, jamais promulgou tal lei para os 

homens. E eu não creio que a tua lei tenha tanta força que possa impelir um mortal a 

transgredir as leis não-escritas e irrefragáveis dos deuses. Pois estas não são de hoje 

ou de ontem, mas de toda a eternidade, e ninguém sabe desde quando existem 

(Maritain 1953: 78). 

Sabemos que em eras passadas não existia grande sensibilidade para a cultura dos 

direitos humanos. Esta cultura foi-se afirmando através da história da humanidade, por uma 

continuada luta de homens valorosos, heróis pátrios, que se bateram pela garantia e defesa dos 

direitos humanos no mundo. Os seus ideais de luta tinham por base os valores humanos, de 

liberdade, de igualdade, de justiça, de vida, de dignidade e de paz, valores que se relacionam, 

na maior parte dos casos, com os direitos humanos, interagindo com estes na perspetiva do 

reforço da dignidade e da vida da pessoa-humana. Os valores éticos, morais, religiosos ou de 

qualquer outra natureza tornam-se necessários à vida das pessoas, enquanto seres sociais. Desde 

o seu aparecimento, os direitos humanos funcionaram como referências, faróis ou bússolas que

orientaram a conduta e a atividade humana através dos tempos. Nesse sentido, Galefti diz: 

Só há razão de se considerar como valor toda a norma capaz de fazer sentir sua a 

presença na consciência, mesmo se o homem empírico não se apercebeu ainda disso 

ou caíu numa momentânea obliteração, como aquando da lucidez do estado de vigília 

mergulhamos na relativa inconsciência do sonho (Galefti 1993: 259-266).  

Na antiga Grécia as leis atenienses impunham aos cidadãos uma religião de culto 

obrigatório e com regras tão numerosas que envolviam e regulavam integralmente o ser 

humano, não havendo, pois, liberdade de pensamento e de expressão. Quanto à igualdade, ela 

existia apenas na esfera política. Inclusivamente, foram as profundas e irremediáveis 

desigualdades económicas e sociais as causas da decadência e da morte da civilização grega. 

1 Atenas – Os cidadãos atenienses afirmavam que gozavam de liberdade e igualdade. Eles consideravam-se livres, 

porque somente obedeciam às leis por eles próprios votadas e executadas por autoridades eleitas por eles, e 

gozavam de igualdade apenas os cidadãos que se movimentavam na esfera política. As leis atenienses impunham 

uma religião, o seu culto obrigatório e preceitos tão numerosos que envolviam e regulavam integralmente o 

homem, não havendo, pois, liberdade de pensamento e de expressão. Quanto à igualdade, ela existia apenas na 

esfera política. Inclusive foram as profundas e irremediáveis desigualdades económicas e sociais as causas da 

decadência e da morte da civilização grega. 
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Quando o Cristianismo começou a pregar a igualdade religiosa e moral, todos 

esperavam que as outras igualdades também se estabeleceriam no seio dos homens, como a 

igualdade política e económica. No entanto, os séculos confirmaram uma grande deceção, 

principalmente no plano político no que respeita à teoria do direito absoluto e divino dos reis 

que governaram os povos. É inegável que o cristianismo, cimentado na dignidade ética do 

indivíduo, trouxe historicamente a obra da igualdade humana.  

No entanto, e porque os humanos não são iguais, tinham-se de atenuar a desigualdades 

humanas. A igualdade humana, ensinada inicialmente pelos estóicos, teve a sua maior 

profundidade e força na era do cristianismo.  

Assim, a lealdade do cristão esteve sujeita aos poderes mais altos, ou seja, o cristão 

devia obedecer mais a Deus do que ao homem. Recordemos um princípio da igreja que diz “Há 

coisas que são de César, e coisas que são de Deus” (Bíblia 1941: 132), Estado e Igreja eram 

assim valores diferentes e ainda podemos afirmar a existência da perfeição do ideal moral 

cristão como afirma um outro príncipio da igreja quando diz “Sede tão perfeitos quanto o vosso 

Pai que está nos céus” (Bíblia 1941: 22). Isto significa que nenhum padrão moral histórico pode 

ser final, pois a perfeição continua sendo, sempre, um desafio aos cristãos, individual e 

coletivamente. Esta distinção entre moral social e moral religiosa teve posteriormente grande 

importância no pensamento democrático. 

O pensamento cristão da Igreja até ao séc. XVIII era favorável à monarquia absoluta, 

baseado na ideia que sustentava a tese da origem divina do poder. No entanto, o cristianismo 

primitivo tinha, pelo contrário, uma mensagem de libertação do homem afirmada na “dignidade 

eminente da pessoa humana” (Bíblia 1941: 7).  

A doutrina do direito natural dos sécs. XVII e XVIII, fundada na natureza racional do 

ser humano, sustentou a tese dos direitos inatos, ou seja, dos direitos comuns a todos os homens 

no plano dos valores absolutos, universais e intemporais. O jusnaturalismo – direito natural – 

foi a fórmula capital encontrada para uma nova legislação do poder político capaz de situar 

determinadas esferas da convivência humana por cima das arbitrariedades de quem detém o 

poder. O direito positivo-jusracionalismo dos direitos fundamentais do ser humano nas 

declarações do séc. XVIII foi, sem sombra de dúvida, um passo importante na evolução e 

conquista dos direitos essenciais ao reconhecimento e à proteção da dignidade da pessoa 

humana.  

Os direitos humanos, para além de serem uma categoria jurídica, são também direitos 

morais inalienáveis e inerentes a cada ser humano, apenas pelo facto de ele ser um ser humano. 
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Sendo direitos morais, a validade dos direitos humanos é independente do seu reconhecimento 

por algum direito positivo ou poder político. Neste caso, de facto, o que acontece é precisamente 

o contrário: o direito positivo só é válido se incorporar os direitos humanos e o poder político

só tem legitimidade se respeitar os direitos humanos. Os direitos humanos, apesar das suas 

raízes muito antigas, iniciaram efetivamente o seu caminho especialmente a partir do séc. XVII. 

Aqui destacamos, como precursor dos direitos humanos em Portugal, um herói pátrio, o 

Pe. António Vieira. Os direitos humanos foram efetivamente a grande bandeira de luta do Pe. 

António Vieira contra o poder arbitrário dos governantes absolutos e totalitários que 

estabeleciam normas e orientações a seu belo-prazer, gosto, humor ou oportunidade política, 

sem ter em conta o valor da vida e da dignidade humana.  

Houve nessa época homens valorosos, como o Pe. António Vieira e Bartolomé de Las 

Casas que defenderam e perpetuaram a defesa e garantia dos direitos humanos através das suas 

vidas e obras ao longo dos tempos. Muitos destes governantes deixaram os seus cidadãos sem 

saber onde se situava a fronteira entre o lícito e o ilícito, a verdade e a mentira, o bem e o mal, 

a felicidade e a fatalidade, isto é, se efetivamente o cidadão devia respeitar o comando ditado 

pelo direito positivo (norma/lei) ou se, por outro lado, devia escolher o caminho da contestação 

e da luta (pelos direitos humanos) contra a arbitrariedade e a barbárie do Estado. O direito 

positivo dos direitos fundamentais do homem plasmado nas declarações do séc. XVIII foi, sem 

dúvida, um passo importante na evolução e conquista dos direitos humanos essenciais ao 

reconhecimento e à proteção da dignidade da pessoa humana. Ensina D. Eusébio Oscar Scheid, 

Arcebispo do Rio de Janeiro que 

a dignidade de pessoa é inerente ao homem. Todo o ser humano, independentemente 

de suas características físicas e psíquicas, de suas crenças e de sua conduta, é um valor 

em si mesmo que, portanto, não pode ser utilizado nem instrumentalizado, 

transformado em objeto ou em meio para se atingir qualquer finalidade (Scheid 2005: 

5).  

A dignidade humana tem a sua raiz na cultura ocidental. A palavra dignidade derivou 

etimologicamente de dignitas, que significa respeitabilidade, consideração e decência.  

O conceito de dignidade da pessoa humana, como categoria espiritual, como 

subjetividade que possui valor em si mesma, como ser de fins absolutos, e que, em 

consequência, é possuidor de direitos subjetivos ou direitos fundamentais e que possui 

dignidade, surge da ideia de igualdade humana, ensinada inicialmente pelos Estóicos e 

aprofundada por São Paulo, que na sua Carta aos Gálatas afirma: “Não pode haver judeu nem 
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grego; nem escravo nem liberto; nem homem nem mulher; porque todos vós sois um só em 

Jesus Cristo” (Bíblia 1941:145). 

A preocupação com a dignidade da pessoa humana é uma luta já visível nos sofistas 

gregos, para quem o indivíduo é, antes de mais, um ser humano que é membro da sociedade. 

Num artigo, da revista de letras da UTAD, António Francisco de Sousa define: 

Em termos gerais, a dignidade da pessoa humana pode ser definida como a qualidade 

intrínseca do ser humano, o que o distingue dos outros seres humanos e o que o torna 

credor do respeito e consideração por parte dos outros seres humanos, do Estado e da 

comunidade em geral. Da dignidade humana resulta para os cidadãos um direito 

fundamental e para o Estado de direito uma função permanente de assegurar o respeito 

pela dignidade humana (Sousa 2005: 315-324). 

No séc. XIII, São Tomás de Aquino (1225-1274) defendeu a natureza divina da dignitas 

humana afirmando: “A dignidade é própria do homem e é inerente ao homem como espécie 

humana, e ela existe in actu só no homem como indíviduo, passando desta forma a residir na 

alma humana” (Aquino 1225: 67).  

Já no séc. XVI, em plena época de descobrimentos e de escravatura, Francisco de Vitória 

(1483-1512) defendeu o dever de se respeitar a liberdade e a dignidade dos povos indígenas, 

uma vez que são dotados de um direito original resultante da sua natureza humana e foi um dos 

precursores do conceito de “Guerra Justa”, dizendo que a única guerra justa e legítma é aquela 

que se faz para auto-defesa contra as agressões tanto da comunidade como dos indivíduos.  

No séc. XVII, o Pe. António Vieira (1608-1697) pediu o fim das práticas de tortura dos 

tribunais da Inquisição, protegendo assim a vida e a dignidade humana, que eram iguais para 

todos os homens.  

O Pe. António Vieira foi não só uma figura incontornável da língua, da cultura 

portuguesa e da sua história. Vieira pelo seu humanismo foi no seu tempo, um precursor dos 

direitos humanos, do diálogo multicultural e inter-religioso, bem como um dos mais acérrimos 

defensores do fim da escravatura, dos judeus e dos índios. A defesa destas causas trará a Vieira 

grandes dissabores perante a Inquisição, mas as quais nunca abandonará ao longo de toda a sua 

vida. 

Segundo Vieira, os direitos humanos são, em geral, as garantias fundamentais próprias 

da dignidade humana e que, por conseguinte, têm validade universal.  

A condição humana desaparece se não forem respeitados os direitos humanos. Da ideia, 

de igualdade humana, o Cristianismo desenvolveu com maior profundidade e força a teoria da 
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dignidade da pessoa humana com a chamada filosofia patrística2 e posteriormente desenvolveu-

a igualmente com a chamada escolástica.3 

Modernamente, os direitos humanos exigem que a ordem jurídica positiva mantenha o 

equilíbrio entre as necessidades e os propósitos do Estado e do ser humano. Este último, o ser 

humano, é um ser dotado de sensibilidade, instinto e energia, capaz de dominar as forças da 

natureza e continuar a obra do Criador, pois, o homem no que respeita à dignidade humana, foi 

feito à imagem e semelhança de Deus.  

O séc. XXI, já se iniciou há década e meia. Alguns avanços têm sido conseguidos no 

domínio dos direitos humanos, conjugados com valores universais, em parte provenientes da 

cultura e civilização ocidentais, em parte oriundos de outras civilizações, algumas delas bem 

mais antigas, e que não devemos menosprezar, nem tão pouco sobrevalorizar.  

As culturas, as civilizações, as tradições, os usos e costumes são património da 

humanidade, como tal enriquecem todos os povos que os conhecem e os praticam.  

1.1. Evolução histórica dos direitos humanos 

Ao longo da história da humanidade, as pessoas alcançaram direitos, deveres e 

responsabilidades na qualidade de membros de um grupo, de uma família, nação indígena, 

religião, estrato social, comunidade ou cargo. A maioria das sociedades regeu-se segundo 

tradições semelhantes à “regra de ouro”: “Não faças aos outros o que não queres que façam a 

ti.”. No essencial, esta “regra de ouro” está presente em livros fundamentais da humanidade, 

como O Livro Sagrado Hindu, O Código Babilónico de Hammurabi, O Alcorão e as Antologias 

de Confúcio. 

Estas são as cinco fontes escritas mais antigas que abordam questões como os deveres, 

os direitos e as responsabilidades das pessoas. Além disso, os códigos de conduta e justiça dos 

2 A patrística, termo que designa a filosofia cristã nos primeiros séculos da nossa era, ou seja, o período do 

pensamento cristão que se seguiu à época neotestamentária, e chega até ao começo da escolástica: isto é, os séculos 

II-VIII da era vulgar. Este período da cultura cristã é designado com o nome de patrística, porquanto representa o

pensamento dos padres da igreja, que são os construtores da teologia católica, guias, mestres da doutrina cristã.

Portanto, se a patrística interessa sumamente à história do dogma, interessa assaz menos à história, em que terá

importância fundamental a escolástica.
3 A escolástica pode ser definida como o conjunto de doutrinas teológico-filosóficas dominantes na idade média,

do séc. IX ao XVII, caracterizadas sobretudo pelo problema da relação entre a fé e a razão, problema que se resolve

pela dependência do pensamento filosófico, representado pela filosofia greco-romana, à teologia cristã.

Desenvolveram-se na escolástica inúmeros sistemas que se definem, do ponto de vista estritamente filosófico, pela

posição adoptada quanto ao problema dos universais e dos quais se destacam os sistemas de Santo Anselmo, de

São Tomás e de Guilherme de Occam.
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incas e dos aztecas, tal como a Constituição de Iroque, foram fontes americanas que existiram 

bastante antes do séc. XVIII.  

Na verdade, todas as sociedades quer sob a forma de tradição oral, quer sob a forma de 

tradição escrita, tiveram sistemas de propriedade e justiça, assim como formas de cuidar da 

saúde e do bem-estar dos seus membros. Os ideais dos direitos humanos, ainda sem o ser, foram 

emergindo com muita força através do tempo, desde a luta pela vida e pela dignidade humana 

ao longo da história da humanidade. Assim, segundo Francis Ferrier: 

As “Confissões” para “A Cidade de Deus” não careciam de mediações, visto a vida 

humana, em todas as suas manifestações, estar ancorada na dinâmica da relação 

pessoal, sendo a partir dela sobretudo que a tensão amor-egoísmo, que enforma a 

sociedade, a história e a cultura, se entende (Ferrier 1989: 21). 

Reportemo-nos à essência da condição humana, ao princípio e ao fim, há muitos e 

muitos anos atrás, no palco do Leste Africano, onde a imensa falha do Rift Valley entreabre os 

arquivos da Terra onde se iniciou o primeiro ato de vida do género Homo da História da 

Humanidade. Geólogos, paleontólogos e pré-historiadores focalizaram as suas pesquisas na 

toalha de povoamento dos Australopithecidae, género multiforme e adaptativo que tudo leva a 

acreditar, face ao estado atual dos conhecimentos, ter dado origem nesta região aos 

representantes do género Homo. 

O Homo habilis individualiza-se cerca de 2,5 milhões de anos a.C., a partir do 

Australopithecus africanus, forma grácil pouco especializada, com importante potencial 

evolutivo. Alguns dos seus representantes, conservando um forte dinamismo genético, 

permitem o prosseguimento do processo de evolução do homem. Eles concebem, por sua vez, 

cerca de 1,8 milhões de anos a.C., o Homo erectus. 

O Homo habilis vive em pequenos grupos nas paisagens variadas da savana e frequenta 

particularmente a orla anfíbia dos lagos e dos rios. Ao longo de milhões de anos o seu modo de 

vida evoluiu de facto. Também evoluiu o seu ecletismo alimentar, alternando pequenos animais 

de fácil captura, com vegetais de recoleção, mas também com carcaças e cadáveres encontrados 

por acaso. A diferença fundamental é que, do diálogo da mão com o cérebro, nasceu o utensílio 

artificial que precisa e desenvolve o gesto, participando na elaboração de outros instrumentos. 

Os gumes sobre seixos obtidos por percussões metódicas são os preciosos testemunhos dos 

pensamentos coerentes e prospetivos do seu artífice, o ser humano. Propriamente, também é 

humana a variedade dos habitats de homo habilis, onde se opõem pequenas estações 

temporárias e grandes acampamentos com setores especializados. 
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O homo erectus constitui um grupo humano em rápida expansão. Depois de terem 

ocupado a totalidade do território africano, os seus diversos representantes dispersam-se pelo 

conjunto de zonas quentes e temperadas do Velho Mundo (Copins 1996: 18). 

A tradição dos seixos lascados conserva-se durante muito tempo, mas depois evolui. No 

entanto, o género de vida não evolui ao mesmo ritmo, levando muitos anos a acontecer.  

A recoleção aleatória permanece durante muito tempo a base do sistema económico. Ele 

modifica-se lentamente sob o constrangimento de ambientes menos generosos, com verdadeiras 

estratégias de caça aos grandes mamíferos.  

Por volta deste período, o uso do fogo começa a difundir-se, enquanto o habitat já não 

se limita aos abrigos naturais sumariamente arranjados. Pode organizar-se no interior das 

cavidades ou ao ar livre, num espaço fechado por estruturas elaboradas. 

A época dos arcantropídeos inaugura uma dimensão até aí desconhecida, a evolução 

cultural, que perpetua à sua maneira a obra de complexificação da natureza e do homem. 

Após milhares de milénios de maturação no decorrer dos quais se transpuseram etapas 

essenciais no desenvolvimento do ser humano, surge o audacioso concurso da inteligência para 

o desenvolvimento da espécie humana, isto é, da sua humanidade.

Lentamente, através de avanços e recuos decisivos, o homo erectus engendra uma nova 

humanidade, a do homo sapiens, onde se cristalizam os novos caracteres do homem moderno. 

O homo sapiens sapiens perpetua-se da antiguidade até à modernidade. 

A evolução cultural, aparentemente alheia e pouco sensível a este processo de 

diferenciação, só regista variações em toda a sua amplitude muito mais tarde. 

O homo sapiens sapiens aprende desde logo o mundo do alto da consciência de vida, 

esse princípio basilar de toda a existência da humanidade, de todas as cosmogonias e místicas 

ulteriores, designadamente a arte paleolítica, onde mergulham as suas raízes no destino 

excecional que ele próprio se atribui no seio do vivente, do ser com vida, do ser humano.  

O homo sapiens sapiens atinge a Austrália e entreabre a Sibéria, ou mesmo mais cedo a 

América. Assim, as respostas culturais imediatas e múltiplas fornecidas pelo homem permitem 

que o mundo habitado se aproxime muito depressa do mundo habitável. Vai ficando para trás 

o velho mundo, edificando-se um novo mundo (Cardim 2006: 27).

Mas a era da glaciação impôs-se sem inclemência. Esta era está na origem de um 

mosaico de paisagens contrastantes, por vezes assombrosas ou favoráveis à vida, princípio tão 

precioso e basilar para o homem e para a humanidade, que tanto preocupou desde muito cedo 

os dirigentes ou governantes, o direito e o respeito pela vida do ser humano.  
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Contudo, passados muitos anos, iniciou-se uma mutação capital na história do ser 

humano. Apareceu a criação de gado, a agricultura, a olaria, o fogo e as primeiras comunidades 

camponesas. Estes processos atingem mais ou menos rapidamente o essencial de todo o planeta 

Terra. Estes novos tempos, nos quais se difunde a sedentarização em aldeias e mais tarde em 

cidades, inauguram um estádio capital do destino do ser humano e da humanidade, e constituem 

os fundamentos do mundo rural e citadino de ontem, de hoje e de amanhã, no qual o ser humano 

vai adquirindo direitos, deveres e responsabilidades enquanto membro de um grupo, de uma 

família, de uma comunidade e de um Estado. 

Neste tempo, damos conta de que os governos estavam geralmente muito satisfeitos, 

considerando-se legitimamente responsáveis pelo cumprimento, na essência, dos princípios de 

soberania e de integridade territorial dos seus Estados, sendo estes sacrossantos. No entanto, de 

uma maneira geral todos tinham liberdade e faziam o que queriam. Sabemos que mais tarde, 

perante as atrocidades da guerra, o ser humano, chocado com os horrores cometidos por detrás 

do véu dos governantes com menos escrúpulos, sentiu a necessidade de criar uma nova ordem 

mundial, e não regional, que salvasse a humanidade da devastação das guerras com o 

desaparecimento de tantas vidas humanas. No questionar de Francis Ferrier, 

Porque fazemos nós o mal? A resposta a esta pergunta encontra-se no cerne do 

maniqueísmo do jovem Agostinho. (…) Agostinho que levará tempo a encontrar as 

respostas e também a compreender que o mal não é um em-si, mas a privação do bem, 

axioma que retomará mais tarde a Filosofia de um Tomás de Aquino (Ferrier 1989: 

39-40).

A história antiga de Israel é um marco importante e é-nos contada sobretudo por 

documentos e obras antigas referentes a diferentes épocas com os quais se compôs a Bíblia. 

Nesta encontra-se, centrado na religião, o passado deste povo religioso, o povo de Israel, 

baseado na ideia de que a paz e a proteção da humanidade são um bem. Moisés, o profeta, antes 

da nossa era, nutria como desígnio de Deus refundir e consolidar o povo de Israel pela Aliança 

com Deus protetor, de nome Javé, e juntos partiram à conquista de um território palestiniano.  

Igualmente se explica a difusão deste povo pela “Montanha”. A Aliança concretizou-se 

aí, consagrando Israel como um povo particular de Deus, Javé, pronto a servi-lo através de um 

código moral da vida nómada e tribal. Mais uma vez invocamos a preocupação pelo direito à 

vida. Regressados à Palestina, os fugitivos reuniram-se como irmãos e partiram à conquista. 

Foram necessários largos séculos de guerra para finalmente serem senhores do país, se dotarem 

de um rei e de seguida de uma capital Jerusalém.  
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Assim refundaram a sua prosperidade e glória no seu segundo monarca, David, mas 

veio a desvanecer-se com o Cisma de uma parte da população e a fundação de um reino do 

Norte, Israel, em face de um reino do Sul, Judá.  

Um grupo de religiosos mais fervorosos, os profetas, explicou as desgraças dos hebreus 

de Israel que se irão manter através da sua história como um castigo enviado por Javé, pelas 

faltas às convenções da Aliança entre israelitas e palestinianos, após a sedentarização, na 

ausência de uma mudança radical. Mas, eis um novo profeta, Jeremias, que apelou a uma 

religiosidade mística e mais humana, prometendo a ruína de Judá pelos Babilónios. Também a 

este profeta, os acontecimentos vieram dar razão: Jerusalém caiu no ano 587 a. C.. Este 

incidente marcante ratificou a doutrina dos profetas e norteou os espíritos para uma reforma 

intrínseca pelo respeito pela vida humana.  

Um espírito eminente, ao qual chamamos Isaías por a sua obra ter sido incorporada no 

Livro de Isaías (Cap. XL-LV), exortou Israel a propagar em todo o universo o conhecimento 

de Deus, cujo  absolutamente único e universal se descobriria para o bem do homem e da 

humanidade. Ezequiel, sustentando uma outra doutrina, preconizou que Israel, fechado sobre si 

mesmo, se dedicasse exclusivamente a seguir-à-letra a vontade de Deus, daí em diante 

codificada em “Lei” para todos. Ciro, o Grande, vencedor da Babilónia (-539), abriu aos 

exilados as portas da clausura. Esse foi o caminho que os Judeus escolheram e com base nele 

edificaram o Judaísmo. Nisto, mais uma vez, se vislumbra historicamente a condenação e o 

castigo de um povo, o povo de Israel. Sucedeu-se um período de invasões e de desordem.  

O Império Novo surgiu com a permanência de muitos povos que difundiram os seus 

principais traços culturais desde o final da idade do bronze até à época da conquista romana 

pelo mundo fora, a que poderemos apelidar de “primeira globalização” (Appadurai 2004: 39). 

Entretanto, surgiu um apagão, pois entre o mundo dos palácios micénicos e o mundo 

das urbes gregas medeiam quatro séculos em enigma para os historiadores e investigadores, os 

chamados “séculos obscuros” ou “idade média grega”, revestidos das cores variadas do “mundo 

do Ulisses”. Durante estes séculos instauraram-se os limites geográficos, o universo mental e 

as estruturas políticas que os gregos designaram por oikoumene, a terra habitada. “Arcaico”, 

este período só o é se adotarmos uma visão do helenismo que fazia da Atenas clássica um 

modelo para o Mundo Novo. Ele aparece sobretudo como um gigantesco laboratório de 

experiências, do surgimento das urbes à constituição de um pensamento racional. As urbes não 

têm certidão de nascimento. Só as reconhecemos quando elas entram na história dos povos que 

foram habitando o planeta Terra.  
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A senda da evolução continua. “Cronos” devorou seus filhos, surgiu a cidade (polis) 

como um grupo de seres humanos que se governa livremente a si próprio. Um novo princípio 

é evocado, o da liberdade e o do homem livre. A cidade passa a ser constituída por diferentes 

grupos sociais, uns grupos de homens livres e outros grupos de homens escravos. Entre os 

homens livres, uma distinção fundamental separa os cidadãos dos não-cidadãos. A evolução 

interna das urbes permitiu, consoante os casos, alargar ou restringir o acesso à cidadania, isto 

é, o direito de participar nas assembleias, nos tribunais, nas magistraturas, na guerra e na terra. 

A falta de terras cultiváveis e os seus corolários – endividamento, escravidão e fome – são as 

causas do grande movimento de emigração que prosseguiu durante vários séculos pelo mundo. 

Esta “colonização” corresponde de facto à criação de novas urbes, nascendo uma corrente de 

“leis” para unificar boa parte do mundo mediterrâneo.  

Estas novas metrópoles confiam a legisladores o cuidado de redigir leis, que devem 

introduzir mais equidade nas relações sociais entre os homens. Nas palavras de alguns surge a 

ideia de que o mundo não tem futuro, a menos que a lei se imponha face à barbárie e ao 

despotismo de alguns governantes. Eis que surge o direito, o dever e a responsabilidade perante 

a lei. No entanto, na partilha de terras, ora só um pequeno número de famílias reparte entre si o 

poder (governo aristocrático), ora uma destas famílias detém o poder ilegal durante várias 

gerações (governo tirânico) e ora uma alternância que só Atenas quebra, fazendo da igualdade 

do homem perante a lei um princípio do governo das cidades, um princípio de humanismo.  

O apogeu do helenismo, na época clássica, a idade de ouro das cidades, atinge a sua 

magnitude e não faltam expressões para caracterizar e dizer o que foi esta época, uma época de 

incessantes combates, de pestes, de fome, de intolerância e de guerras civis, de confronto entre 

os ricos e os pobres. 

 Recordamos, ao desviar o olhar das estátuas novas em folha da Acrópole para o 

Cerâmico onde se enterram os mortos, as procissões de peregrinos que desfilam na via sacra do 

Santuário de Apolo em Delfos. Aqui, as inscrições são às centenas e dão testemunho da 

escravatura no muro do templo. Esta época é dominada por grandes conflitos e pela guerra, a 

qual não deixa de ser um dos aspetos primordiais dessa eterna competição que travam entre si, 

em todos os domínios, os indivíduos e as comunidades, para os quais “rivalizar” é o único 

“modo de ser” digno do cidadão e do humano sob o olhar dos deuses (Pereira 1988: 16). 

Como contraponto a este mundo de guerras, salientemos a sociabilidade do dia-a-dia 

que conduz o grego do ginásio à Ágora, praça pública, do santuário à sala de banquete, da caça 

à locanda do artífice, do campo ao teatro onde se representa Ésquilo, Sófocles e Eurípedes, do 
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camponês real àquele que Aristófanes introduz nas suas comédias preocupado em sair-se bem 

das assaduras dos seus tordos e em atacar o demagogo na assembleia. Eis o outro lado da 

medalha ou da moeda, acreditando na paz entre os homens.  

No entanto, a novidade primordial deste tempo é a utilização do documento escrito, 

desde a inscrição gravada sobre pedra até ao texto literário, que permite descobrir tal decreto 

de tal obscura urbe do Peloponeso, e que privilegia ao mesmo tempo uma visão particular do 

mundo das cidades, a de Atenas, fonte da maioria dos textos de um humanismo em ascensão 

pelo mundo.  

O Mundo Clássico é hoje mais conhecido pelo etnocentrismo do seu “informador”, 

falando-nos desse mundo com outra voz que não a de Atenas, essa urbe que se pretendia ela 

própria um modelo do mundo grego. Na Grécia Antiga, época de sofistas e dos seus discípulos, 

e na Roma das doze tábuas e do seu direito laicizado, vê-se desabrochar o espírito crítico e 

utilitarista com tendências imoralistas. É o tempo do racionalismo grego que redunda de bom 

grado no idealismo matemático, ou mesmo mítico, de Platão.  

A observação retoma os seus direitos. Os sábios desejam máquinas. As preocupações 

morais e práticas prevalecem de novo sobre a ontologia e a teoria. Esboçam-se, na ordem do 

religioso, as grandes transformações que assinalam “o início do racionalismo e de um novo 

humanismo para a humanidade e para o mundo” (Dejan 2005: 75). 

O imperador Caeser Augustus saúda-se com o nome de imperador vitorioso perante a 

república. Sob o seu reinado constrói-se a ideologia do imperador vitorioso que unifica o mundo 

segundo uma ordem do agrado dos deuses. Caeser Augustus é o principiante de um regime 

político designado pelo nome de Império.  

Ele transforma a república numa monarquia e tenta utilizar a ditadura. Mas é o seu filho 

a instituir em Roma uma monarquia hereditária, que espera partilhar prerrogativas austeras da 

nobreza romana tradicional. 

Caeser Augustus é o senhor único de um grandioso império onde o mundo das cidades 

encontra o mundo das tribos controlado por pessoal administrativo protegido pelo exército, 

onde se estabelece uma fiscalidade regular e um direito de valor universal. É esta a imagem do 

Império de Roma que ainda hoje conservamos na memória cultural como fundador do direito 

pela paz. A paz tão ansiada entre os povos é celebrada no Império como penhor de prosperidade, 

cantada por poetas e artistas. A paz impõe uma sólida e robusta estrutura militar. A paz romana 

é mantida por associar os vencidos aos ganhos do Império. 
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Neste Império de Caeser Augustus existe uma subtil difusão da cidadania, da primazia 

do homem enquanto ser humano, fazendo de alguns cidadãos privilegiados iguais aos cidadãos 

de Roma. Enfim a cidadania é estendida a todos os habitantes livres do Império.  

No ocidente prolifera a expansão da língua latina, a adaptação espacial e institucional 

da urbe a modelos de comportamento romanos, surgindo a romanização, cujos vestígios são 

ainda visíveis nos nossos dias um pouco por todo o ocidente. A aristocracia cristianizada 

romana dá ao império personagens de primeiro plano. Mas as antigas religiões sob o signo do 

múltiplo honravam os seus deuses próprios, adaptados aos lugares e às necessidades sociais da 

época. 

Em Roma, como em Atenas, a recepção às divindades obedecia às mesmas regras do 

acolhimento dos estrangeiros e pedia-se, sob pena de morte, que não perturbassem a ordem 

pública (processo de Sócrates em - 399). O Império Romano tolerou mesmo o Deus de Israel, 

dispensando os Judeus do culto de Roma e de Caeser Augustus. Não esqueçamos a história de 

Cristo, o Crucificado, o Rei de Israel e Rei dos Judeus. E não esqueçamos também a célebre 

frase de Pilatos na presença de Chrestus, em português Cristo: “Daí lavo as minhas mãos” 

(Bíblia 1941: 137). 

Enquanto foram confundidos com os Judeus, os partidários de Chrestus, beneficiaram 

dos mesmos privilégios. Mas o proselitismo dos missionários amiúde melindrou sem tardar os 

meios populares, e surge o Anti-Chrestus, em português Anti-Cristo.  

As viagens de Paulo, o Apóstolo, são assinaladas por distúrbios civis que não vinham 

só das comunidades judaicas, até muito discretas. A facilidade da perseguição aos cristãos e a 

denúncia dos magistrados e da iníqua condenação dos cristãos incendiários são reveladoras da 

hostilidade na opinião pública.  

Com a necessidade de manter a todo o custo a unidade romana após a ameaça bárbara e 

já com as classes altas rendidas ao cristianismo, a perseguição aos cristãos lealistas ao Estado, 

pode considerar-se um erro político. Assim, em breve os imperadores, usurpadores ou não, 

iniciaram um combate, uma guerra sangrenta contra os cultos tradicionais, adotando medidas 

repressivas contra os cristãos e os antigos perseguidos tornaram-se perseguidores, sendo 

acusados de cisma e heresia por muitos e muitos anos. 

Na verdade, a Igreja edificada por Paulo sob o signo da unidade, depressa sofreu fraturas 

internas, devido a diversidades locais que as grandes escolas teológicas não conseguiram sanar. 

A comunidade-mãe de Jerusalém, que herda as divisões judaicas, é repartida por “helenistas” e 

“hebreus” sobre a questão dos mosaicos.  
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O cisma judaico-cristão (ebionismo) foi o primeiro de uma longa série, pois a 

dificuldade em conciliar a divindade de Jesus com outras divindades deu origem às primeiras 

heresias e às primeiras perseguições. 

Entretanto, vários fatores atenuaram ou aceleraram a senda de acontecimentos no 

planeta Terra. O período que se segue é excepcionalmente fecundo, pois nele se enraízam 

grandes novidades que são a democracia grega, o direito romano e o nacionalismo judaico. 

Vemos todos esses povos que “entram na história” em grandes movimentações pelo 

planeta Terra. São também esses povos que abrem caminhos na Terra conjuntamente com as 

religiões missionárias, numa súbita explosão de universalismo religioso. O próprio judaísmo, o 

budismo, a cristianização vão deixar a sua marca em toda a história da humanidade, um pouco 

por todo o planeta, como “um modelo insuperável de globalização, mundialização e 

multiculturalidade” (Santos 2005: 17).  

A cultura mergulha as suas raízes nestes séculos de história, uma cultura polimorfa, mas 

forte, tendo passado por períodos de grandes rupturas, mas que irá desabrochar, abrindo novos 

caminhos ao ser humano e à humanidade, através da edificação de um Mundo Novo. 

O tempo acorda a conquista árabe, filha da pregação e de Maomé. A revelação 

monoteísta é acolhida pela exaltação de um viver ligado à prática da guerra. No Alcorão, 

palavra de Deus, assim se diz, o sincero é o combatente, o que se exila. O despojo constitui o 

seu viático (viático – do latim viaticum – de via, de caminho e significa: provisão para o 

caminho). Eis que surge um novo império com Carlos Magno, o senhor da igreja. Sob o seu 

reinado, os bispos desempenham um papel político que garante a unidade do Império. Carlos 

Magno e os seus sucessores favoreceram o Renascimento religioso, intelectual e artístico. 

Edificaram-se dezenas de mosteiros e palácios, instituem-se escolas e estúdios de copistas nos 

mosteiros. Mais de oito mil manuscritos desta época de autores clássicos foram salvos do 

esquecimento e a cultura religiosa medieval ficou duradouramente lembrada para a posteridade 

da humanidade. 

Porém, a História do ser humano é muitas vezes difícil de decifrar e explicar. Existem 

nela, como já foi referido anteriormente, séculos obscuros, um longo período que vai dos séc. 

VI ao séc. X, onde subsistem obscuros e incertos os seus aspetos religiosos, sociais, 

económicos, culturais e políticos, embora eles sejam férteis em inovações técnicas. O 

pragmatismo destes séculos obscuros harmoniza-se bem com o racionalismo e favorece o 

aparecimento do direito, disciplina prática, mas generalizadora e uniformizadora, edificando-

se grandes monumentos jurídicos para o ser humano. 
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A Europa, por volta do ano 1000, deu um salto demográfico, permitindo-lhe uma 

poderosa força de expansão, permitindo-lhe uma área geográfica e territorial que nas suas 

grandes linhas permanece inalterável desde então até aos dias de hoje. 

As cruzadas, nas quais participaram cavaleiros franceses e borgonheses, cooperaram na 

ideia da “Guerra Santa”, ao mesmo tempo que apelaram à reforma religiosa, exaltando os 

valores cristãos, o movimento da “Paz de Deus” (Buesco 1989: 65), que visava apaziguar a 

violência da classe guerreira no interior da sociedade, desviando-a contra o infiel para libertar 

o túmulo de Cristo, uma ideia que presidiu à fundação do Reino de Portugal.

Assim, numa sociedade dominada por fortes correntes escatológicas, “tomar a cruz” é 

identificar-se com o Redentor, aceitar a certeza da Salvação, reviver os seus sofrimentos e o 

seu martírio no lugar da sua Paixão. A primeira cruzada data do papado Urbano II, em 

Clermont, no ano de 1095, na qual se envolveram cavaleiros do norte de França e da Flandres. 

A coroa de França controlava a quase totalidade do reino, que era de longe o reino mais 

povoado do Ocidente. Paris figurava como capital política e universitária. Foi na França feudal 

que os legalistas do rei encontraram no direito romano a justificação da sua soberania 

monárquica. Mas os templários (1307-1314) mostraram igualmente o grau da temível eficácia 

a que chegou, nessa época, a polícia francesa. 

Igualmente na Inglaterra feudal houve uma monarquia de conquista. Quando 

Guilherme, o conquistador, se tornou rei de Inglaterra, substituiu a monarquia anglo-saxónica 

por um sistema político inspirado nas instituições da Normandia.  

O Rei confiscou as terras da aristocracia anglo-saxónica para se prover de um valioso 

domínio (um sétimo das terras) e dotar os companheiros de armas que lhe deviam homenagem 

direta.  

A evolução institucional da Inglaterra orientou-se no sentido de uma monarquia 

temperada. Mas a guerra com a França constrangiu o Rei a conceder a Magna Carta em 1215, 

aquela que será mais tarde considerada como uma primitiva Declaração dos Direitos do Homem 

em Inglaterra. Doravante o poder passou a ser partilhado com o Parlamento, representante das 

diversas comunidades do reino, cujo consentimento era requerido para qualquer cobrança de 

imposto a qualquer cidadão.  

Nesta base, a monarquia encontrou uma espécie de equilíbrio sob o reinado de Eduardo 

I. Mais tarde, o eclodir da Guerra dos Cem Anos voltou a romper este equilíbrio.

Nos primeiros séculos da Idade Média proliferaram as ordens religiosas, os clérigos, 

com modos de vida distintos dos laicos, o monoquismo, expressão característica do 
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cristianismo. Surgiu depois a Ordem Beneditina, a Ordem de Cister, a Ordem da Cartucha, a 

Ordem dos Templários, a Ordem de Malta, a Ordem das Carmelitas, a Ordem dos Dominicanos 

e, mais tarde, a Ordem dos Mendicantes de S. Domingos, a Ordem dos Jesuítas e a Ordem de 

Santo Agostinho. Qualquer uma das Ordens Religiosas elencadas irá ter um papel relevante e 

de grande importância na história dos povos e no percurso da humanidade.  

A unidade da fé e das práticas culturais é um princípio fundamental da cristandade 

medieval reafirmado com grande força e em expansão no ocidente. No interior dos limites da 

cristandade as atitudes mudaram também a respeito dos Judeus, enquanto a igreja enfranta nova 

eclosão de heresia. Um endurecimento dos comportamentos, a instauração de um sistema de 

exclusão social que visa os pobres, os leprosos, as prostitutas, as bruxas, os sodomitas, 

caracterizam esta época, sobretudo a partir do séc. XIII.  

A Igreja é de longe a instituição mais rica e poderosa da cristandade. As heresias 

medievais são diversas, mas têm em comum o desejo de retorno à própria letra do Evangelho, 

ao preceito da pobreza e ao espírito apostólico, criticando a Igreja estabelecida no Mundo, o 

monopólio clerical do sagrado, nomeadamente da pregação de sermões, querendo despojar a 

religião dos ritos e das crenças acrescentados no decurso da História da Igreja, cultos da Virgem 

e dos Santos, crença no Purgatório, no Inferno, no Céu, no Paraíso e tantas outras. 

O nascimento das heresias é fruto dos êxitos da Igreja, da divulgação dos ensinamentos, 

da exigência moral de uma reforma de costumes da sociedade. O seu eco entre os laicos fez 

aspirar a mais justiça face às tensões sociais e ao surgimento da Inquisição. 

A Europa Ocidental passou por mutações sociais e materiais profundas, as mais 

importantes surgiram até à Revolução Industrial.  

A sociedade medieval assentou essencialmente na exploração da terra. Este surto 

agrícola foi fator primordial das transformações ocorridas com as novas relações sociais, 

ligadas à constituição dos domínios senhoriais. Surgiram tributos em trabalho e cada vez mais 

em dinheiro (censos, taxas diversas…) exigidos pela aristocracia.  

O dinamismo da Ordens Religiosas fez compreender o surto artístico e arquitetónico 

coevo e a edificação de mosteiros fez proliferar o nascimento de aldeias e cidades, surgindo um 

novo repovoamento da terra. 

Em meados do séc. XII, as cidades tornam-se centros-motores da vida material e 

intelectual, os focos de todas as inovações e novidades.  

Com o aparecimento das universidades, redescobriu-se a filosofia e a ciência antiga de 

Platão. O ensino e os exames fundaram-se na disputatio, cotejo e síntese de argumentos 
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contrários. O esforço de consenso da cultura cristã e da filosofia pagã provocou grandes tensões, 

nas quais a autoridade eclesiástica interveio para garantir a ortodoxia face a heterodoxia. 

Os Estados modernos reportam o seu nascimento à Baixa Idade Média. A sobrevivência 

dos governos confrontados com a guerra permanente, dependeu da sua capacidade para cobrar 

impostos, submetendo-se em caso de necessidade ao Parlamento, no caso da Inglaterra, e aos 

Estados provençais, no caso da França, reunidos em ocasiões de fraqueza das suas monarquias. 

Características da evolução política e institucional desta época são o crescente papel das 

assembleias representativas e o ensaio participativo das elites nas tomadas de decisões cruciais 

para o ser humano. Uma tal tendência também surgiu na Igreja com o movimento conciliador 

que, beneficiando do Grande Cisma, enfraqueceu a monarquia pontifícia. Outro traço marcante 

foi cristalizado pelas guerras, tendo surgido um surto de nacionalismos. A internacionalização 

dos conflitos foi também um marco dominante na Europa e nos direitos do humanos. 

A expansão económica e explosão demográfica deste século apresentou indubitáveis 

sinais de esgotamento. A crise registada permaneceu até ao séc. XV. Ela afetou profundamente 

a vida das populações, mas ajudou-as na busca do equilíbrio económico e social. O Homem 

passa a clamar mais pelos direitos e garantias fundamentais, pelos Direitos do Homem. 

A aventura da Europa ocidental é muito solitária: “Os Descobrimentos são apanágio 

exclusivo dos portugueses e dos espanhóis, ajudados por italianos, alguns franceses e ingleses” 

(Cortesão 1932: 91). Os mais diversos povos são tocados pelo fascínio de outros lugares. O 

Ocidente precede-os a todos ou deles se distancia.  

Durante muito tempo – quatro séculos – o mundo torna-se, Ocidental. O séc. XV 

constitui, à semelhança de outros séculos, como os que rondam o ano 3000 a.C. e os decénios 

de 1910 a 1930, uma das principais viragens históricas da História da Humanidade. 

Assim, o Mundo Medieval (como Mundo Antigo) é um mundo menos desequilibrado 

que o Mundo Moderno (como Mundo Novo), pois o desenvolvimento económico e social é aí 

menos desigual e o progresso melhor repartido por todos os Homens. 

No Ocidente impera uma vontade de alguns povos, como Venezianos e Genoveses, 

Portugueses e Espanhóis, Ingleses e Franceses de se expandirem territorialmente. 

Na verdade, o espaço destes povos é muito marcado pelo mar, existindo uma 

predisposição natural marítima e, no caso de Portugal, esta acentua-se alimentada pela 

cosmografia grega, pela cartografia latina, pela audácia dos portugueses, bem como pela 

influência das cruzadas. Desde há muito que a tecnologia do ocidente ultrapassa bastante a sua 
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organização política e social, terrivelmente “feudal”, assim como a cultura ocidental, em 

especial a cultura das letras e a cultura da pintura.  

No séc. XV, diversos povos são fascinados pelo exotismo de outros lugares, os 

portugueses são um desses povos. Durante cerca de quatro séculos o Mundo Ocidentaliza-se. 

Depois das façanhas dos Descobrimentos, a idade dos conquistadores movidos pela bênção 

papal (Bula Inter Caetera 1493) e pelo acordo das chancelarias (Tratado de Tordesilhas 1494), 

uns impelidos pelo gosto do lucro e da aventura, outros pelo zelo missionário, como os Jesuítas, 

tal como homens intrépidos, partem à conquista de novos mundos. 

 Os portugueses rapidamente vão conquistando novas terras, chegando aos quatro cantos 

do mundo.  

1.2. Afirmação histórica dos direitos humanos 

Neste capítulo continuamos a traçar, de forma panorâmica e mais fidedigna, o processo 

de afirmação cronológica dos direitos humanos no decurso da história da humanidade.  

Através da história da humanidade, o estatuto do Homem face aos direitos humanos foi 

melhorando consideravelmente. Foi grande o trabalho realizado por homens valorosos para que 

o aperfeiçoamento fosse progressivo, tanto no interior da Europa, como na comunidade

internacional, de forma a garantir os direitos fundamentais do ser humano, como o direito 

fundamental à vida, à liberdade, à liberdade de expressão, a um julgamento justo e a não ser 

submetido a tortura ou a violência.  

Toda a pessoa é um ser moral e racional que merece ser tratado com dignidade humana. 

Os direitos humanos universais assistem a todas as pessoas, simplesmente por serem humanos. 

Em tempos antigos não havia direitos humanos. Esta ideia é ainda recente na história do 

Homem. A consciencialização pelos direitos humanos ressurgiu na Europa sobretudo no final 

da Segunda Guerra Mundial, devido à violência e às atrocidades registadas durante a Guerra. 

Surgiu então a Declaração Universal de Direitos Humanos (ONU 1948). 

Nesta perspetiva, podemos afirmar que a tradição dos antigos valores é válida para os 

tempos vindouros “Vozes na terra, falando a favor de pensamentos e princípios não 

comerciáveis nem perecíveis” (Garcia 1999: 32). 

Apesar de todos os ensinamentos dados pela história da humanidade, a era da 

modernidade veio a revelar-se “uma era de autêntico assalto aos direitos do homem” (Garcia 

1999: 53), sendo hoje impressionante o trabalho do homem moderno para assegurar que 
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existam medidas de proteção e de garantia de respeito pelos direitos humanos, primeiramente 

a nível nacional e depois a nível internacional, contra a integridade dos cidadãos e os ataques 

de barbárie à humanidade, num mundo cada vez mais multicultural e global.  

Ao refletirmos sobre este problema, concluimos que subsistem reservas acerca da 

capacidade do homem moderno e dos organismos governamentais atuais criados para o efeito 

– como a Organização das Nações Unidas e o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mas

também os organismos não-governamentais –, para enfrentarem com sucesso os problemas 

logísticos, políticos, sociais, culturais ou os mais sensíveis para provocar mudanças 

significativas na atual situação na defesa e cumprimento dos direitos humanos do mundo 

globalizado.  

Estamos todos de acordo que a defesa e garantia dos direitos humanos na atualidade 

pode constituir uma arma decisiva na prevenção dos abusos e violações de direitos humanos 

que, infelizmente, continuam a marcar o quotidiano de muitos países no mundo inteiro. 

Constitui esta pretensão um ato de esperança para o homem, sendo que, baseada nos princípios 

e valores dos direitos humanos, possa contribuir para a construção de um mundo de paz, de 

justiça e de liberdade, onde se respeitem e promovam todos os direitos de todos os seres 

humanos, sejam eles direitos civis, políticos, sociais, económicos ou culturais.  

Direitos que constituem os direitos de primeira, segunda, terceira ou até quarta geração. 

Espera-se igualmente de uma cidadania ativa para os direitos humanos e que ela contribua para 

a formação de cidadãos imbuídos das virtudes cívicas, conscientes dos seus direitos e das suas 

responsabilidades face aos desafios da sociedade atual. Este grande desafio contribuirá para 

uma sociedade mais equilibrada e pacífica. Mas, no afirmar de Ana Martins, esse equilíbrio 

será atingido “por outro lado pelo significado e relevância do exercício da cidadania na 

formação de cidadãos aptos a participarem de forma ativa, consciente e crítica na vida de uma 

sociedade democrática” (Martins 2005: 139). 

A defesa e garantia dos direitos humanos não podem reduzir-se ao conhecimento dos 

padrões dos direitos humanos e à adesão aos valores desses mesmos direitos. Mais do que isso, 

devem constituir-se como educação para todos, sendo que os direitos humanos devem educar 

para a necessidade de todos os cidadãos se empenharem na defesa dos direitos humanos, não 

só na sua comunidade, mas em todo o mundo.  

Os direitos humanos são universais, mas a sua defesa é um dever de todos os cidadãos 

em qualquer parte do mundo e deve começar na nossa comunidade local, isto é, por cada um 

de nós, cidadãos do mundo. Hoje como outrora, continua premente o desafio e o 
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empenhamento, para todos aqueles que se preocupam com os direitos do homem, em garantir 

e em defender aquelas pessoas que em certas circunstâncias são vulneráveis à violência, às 

desigualdades e ao exercício arbitrário do poder. Justamente, a este propósito, observam Angela 

Hegarthy e Siobhan Leonard que: 

As violações dos direitos fundamentais do homem ocasionadas pela Segunda Guerra 

Mundial precipitaram o desenvolvimento do cânone de instrumentos protetores dos 

direitos do homem, tais como a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a 

Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais (Hegarthy-Siobhan 1199: 13-14). 

A universalidade dos direitos humanos, uma conquista através da história do homem, 

enquanto distinta do relativismo cultural, discerne-se facilmente, impondo-se o conceito 

inerente à igualdade de todos no que toca à proteção dos direitos do homem, aos deveres e às 

responsabilidades dos indivíduos que interagem, uns com os outros, na sua manutenção, 

induzindo no futuro a mesma preocupação de proteger uma lista de direitos do homem e de 

valores significativos que foram reconhecidos na tradição por valorosos vates da literatura, 

precursores na defesa dos direitos do homem e por acontecimentos trágicos reconhecidos à luz 

do holocausto. Os direitos humanos caracterizam-se por serem universais, inalienáveis, 

indivisíveis e interdependentes. A característica da universalidade, uma das mais importantes 

dos direitos humanos, é assumida direta ou indiretamente por todos os textos internacionais 

sobre direitos humanos. Assim, segundo Jack Donnelly: 

Dizer que os direitos humanos são universais significa que os titulares dos direitos 

humanos não são os membros desta ou daquela sociedade em particular, mas todos os 

seres humanos concretos independentemente do género, raça, classe ou estatuto, 

riqueza ou pobreza, profissão, talento, mérito, religião, ideologia, entre outros, e que 

são iguais para todas as pessoas (Donnelly 2003: 10).  

Muitos dos acontecimentos que proliferam em diversas partes do mundo, relevam a 

importância de reconhecer seriamente os princípios fundamentais dos direitos do homem, como 

os fenómenos da violência contra as mulheres, da proteção de ativistas dos direitos do homem, 

de advogados, de médicos contra intimidações ou, pior, de escritores, de investigadores, de 

desaparecimentos de crianças, de maus-tratos ou assédio racial, ou étnico, de minorias étnicas, 

de refugiados, de transexuais e entre tantos outros. Há ainda a acrescentar, para finalizar, o 

genocídio. Os direitos humanos são direitos que as sociedades, ao longo da história da 

humanidade, têm o dever de consagrar e de garantir sem reservas ou restrições, embora o 
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conceito de direitos humanos não seja absolutamente unânime nas diversas culturas existentes 

no planeta Terra.  

Contudo, na sua génese a ideia de direitos humanos alcança uma universalidade e 

globalização, tanto no mundo antigo como no mundo contemporâneo. Tanto na antiguidade 

como na atualidade, todo o homem tem a necessidade de palavras e ações construtivas em 

defesa dos seus direitos, enquanto homem no dizer de um dos maiores defensores do 

humanismo, Franklin D. Roosevelt, no State of the Union Address, a 6 de Janeiro, refere:  

Nos dias futuros que tentamos que venham a ser seguros, esperamos um mundo 

fundado sobre quatro liberdades essenciais. A primeira é a liberdade de discurso e de 

expressão – em todo o mundo. A segunda é a liberdade de todas as pessoas adorarem 

Deus à sua maneira – em todo o mundo. A terceira é ausência de miséria que, 

traduzida em termos mundiais, significa entendimento económico, que garantirá a 

todas as nações uma vida saudável e pacífica para todos os seus habitantes – em todo 

o mundo. A quarta é a ausência do medo, que, traduzida em termos mundiais, significa

uma redução mundial dos armamentos a tal ponto e de tal forma que nenhuma nação

estará em posição de cometer um acto de agressão física contra qualquer nação vizinha

– em qualquer parte do mundo. É uma definitiva direção para um tipo de mundo ao

alcance no nosso tempo e na nossa geração (Roosevelt 1941: 27).

Numa definição provisória e simplificada, podemos afirmar que os direitos do homem 

são prerrogativas concedidas ao indivíduo, e alargadas a grupos. Isto levanta dificuldades 

consideráveis. Trata-se de prerrogativas de tal modo essenciais que toda a autoridade e todo o 

poder em geral na Terra tem a obrigação de garantir o seu cumprimento e respeito em defesa 

do ser humano e da humanidade. Mas aqui reside o busílis da questão, pois assegurar que os 

direitos humanos são verdadeiramente protegidos pelos Estados envolve mudanças e cedências 

radicais no poder e na política dos Estados. Perante tão enorme desafio, muitos estados 

acabaram por recuar por medo da perda de poder e de soberania. Contudo todos mostram 

enfrentar o dilema de como criar e manter a defesa e o respeito pelos direitos humanos, para 

que não se voltem a repetir os horrores do holocausto da Segunda Guerra Mundial no futuro. 

No âmbito deste assunto Franklin D. Roosevelt diz que: 

Na zona crepuscular que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, as pessoas ficavam 

chocadas com o horror das atrocidades cometidas por detrás desses véus e 

reconheciam alguns defeitos de uma ordem mundial demasiada obstinadamente 

entrincheirada em semelhantes princípios. Sentiu-se uma necessidade, a muitos 

níveis, de criar uma nova ordem mundial que salvasse a humanidade da devastação 

da Guerra (Roosevelt 1941: 173). 
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Os direitos do homem, constituem, assim, através do tempo, as proteções mínimas que 

permitem ao homem viver uma vida digna desse nome, defendido do abuso do poder arbitrário 

do Estado ou nação.  

São, por conseguinte, os direitos do homem, uma espécie de espaço “sagrado”, 

intransponível. Traçam à volta do indivíduo uma esfera privada e inviolável. Em síntese, os 

direitos do homem definem uma limitação no que respeita, pelo menos, aos direitos humanos 

da primeira geração, dos poderes do estado, à qual correspondem as chamadas “liberdades 

fundamentais” do indivíduo, nas palavras expressivas de Eduardo Lourenço:  

Não basta dizer uma vez HOMEM [para que] o terror e os monstros desapareçam 

definitivamente (…) a verdade é que voltam sempre. Combate com o anjo é de todas 

as horas (…) servirmo-nos do escudo homem é assumir a sua ambiguidade. É saber 

que nada existe à nossa frente senão o que consentimos criar com as nossas mãos. A 

cada hora o mundo é o que fazemos dele. A História o que fazemos dela. E os valores. 

E os encontros (Lourenço 1951: 5). 

Naturalmente que este espaço protegido não o é na totalidade. Ele pode ser restringido 

pelo poder estatal, na medida em que seja necessário garantir e preservar os direitos 

fundamentais do outro, como enuncia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 26 

de Agosto, de 1789. A minha liberdade termina onde começa a liberdade de outrem. 

Evoquemos, o que proclama a Constituição Francesa:  

A Liberdade consiste em fazer tudo o que não prejudica outrem: assim, o exercício 

dos direitos naturais de cada homem só tem por limites os que asseguram aos outros 

membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos. Tais limites só podem ser 

determinados por lei (Constituição Francesa 1971: art.º 4). 

Nos dias de hoje, em que o homem tem cada vez mais necessidade de palavras e ações 

construtivas em defesa dos direitos humanos, face à barbárie que alastra pelo mundo, a reflexão 

que se segue será certamente útil e interessante para as pessoas que se interessam pelo respeito 

e pela defesa dos direitos do humanos e por todas as questões com eles relacionadas. Se há algo 

que todos os dirigentes mundiais através dos tempos pensaram relativamente à humanidade 

enquanto homens, e aí estamos de acordo, é o facto de que, em princípio, os direitos do homem 

devem ser respeitados. Até mesmo os dirigentes mais autoritários, mais cruéis e opressores 

pretenderam formalmente que se respeitassem os direitos dos seus cidadãos, os direitos do 

homem. Ricour afirma que, “[Quando] um homem sonha, profetiza ou poetiza, um outro se 

levanta para o interpretar; a interpretação pertence organicamente ao pensamento simbólico e 

ao seu duplo sentido” (Ricouer 1992: 35). 



50 

Lamentavelmente, o decurso do tempo veio provar que os Estados falharam 

redondamente o sonho deste propósito, quando inicialmente tentaram definir e clarificar um 

entendimento comum quanto à esfera de um direito que constitui talvez o mais básico de todos 

os direitos do homem, o direito à vida. Este direito foi desde muito cedo garantido numa 

variedade de documentos universais e regionais dos direitos do homem, contudo desde muito 

cedo, existe uma grande divisão em torno da questão essencial sobre quando começa 

efetivamente a vida. 

Sabemos que a civilização pode ter progredido através de rápidos avanços científicos, 

técnicos e médicos, mas a humanidade continua a lutar para controlar o mais primitivo e 

destruidor dos impulsos dos seus membros, o impulso de tirar a vida a alguém. 

Nos termos do art.º 3.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1789, “todo 

o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.” (ONU 1789). À medida que

se avança nos novos tempos, surpreende o paradoxo de o homo sapiens possuir, por um lado, 

os conhecimentos técnicos para enviar homens ao espaço e, por outro lado, parecer incapaz de 

proteger esse mesmo homem nos seus direitos básicos de todos os outros membros da sua 

espécie, no afirmar de Ricoeur: 

O mundo também mudou dramaticamente desde 1945. [E] sabemos hoje muito mais 

e temos capacidade de aceder rapidamente à informação acerca do que está acontecer 

por todo o globo (Ricouer 1999: 232). 

Mas sem dúvida que isto não significa que as violações dos direitos humanos tenham 

subitamente cessado. Continuam a acontecer atrocidades e horrores como aqueles que todos os 

dias os media veiculam neste mundo global. Apesar dos muitos esforços que se têm feito, não 

cessam os massacres na Argélia, o genocídio no Ruanda, a limpeza étnica na antiga Jugoslávia, 

a perseguição dos curdos no Iraque, os refugiados do Iraque e da Síria, apenas para falar de 

alguns conflitos entre os muitos outros que proliferam no mundo em que vivemos.  

O conceito de direitos humanos, na sua história, tradição e modernidade tem sido 

inquinado por política de “vistas curtas e estreitas”. Uma verdade inquestionável e aceite 

atualmente vertida na Declaração Universal dos Direitos do Homem4, é a ideia de que os 

direitos são parte da condição humana e não favores concedidos pelos Estados. A este 

propósito, a mesma, refere o seguinte: 

4 Declaração Universal dos Direitos do Homem adotada em dezembro de 1948. 
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O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos 

seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da 

paz no mundo (Declaração Universal dos Direitos Humanos 1948). 

Muito do que inspirou a Declaração de 1789 veio do pensamento político “ocidental” 

do séc. XVIII, até ao ponto de se fazer uso de uma linguagem semelhante na ideia de “direitos 

inalienáveis” e de “dignidade humana”, uma linguagem precursora em muitos vates da 

literatura e da cultura nacional.Vejamos, pois, o que Jimmy Carter diz: 

A América não inventou os direitos humanos. Na realidade, foi exactamente ao 

contrário. Os direitos humanos inventaram a América. A nossa nação foi a primeira 

na história mundial a ser fundada explicitamente sobre tal ideia (Carter: 1981: 1). 

Os direitos humanos são os direitos que uma pessoa tem simplesmente pelo facto de ele 

ou ela serem um ser humano.  

Os direitos humanos são universais, detidos por todas as pessoas de forma igual, 

universal e permanente.  

Os direitos humanos são inalienáveis, não se podem retirar estes direitos, tal como não 

se pode deixar de ser um ser humano.  

Os direitos humanos são indivisíveis, um direito não pode ser negado a uma pessoa por 

ser “menos importante” ou “não essencial”.  

Os direitos humanos são interdependentes, formando um todo complementar. Por 

exemplo, a capacidade de um cidadão intervir no seu governo é diretamente afetada pelo seu 

direito de expressar opiniões, de ter acesso à educação e até mesmo de obter o que necessita 

para viver.  

Os direitos humanos são padrões básicos sem os quais as pessoas não podem viver com 

dignidade.  

Violar os direitos humanos de alguém é tratar essa pessoa como se ela ou ele não fosse 

um ser humano.  

Defender os direitos humanos é exigir que a dignidade humana de todas as pessoas seja 

defendida e respeitada.  

Ao alegar estes direitos humanos, toda a gente também aceita a responsabilidade de não 

infringir os direitos dos outros e de apoiar aqueles ou aquelas, cujos direitos são abusados ou 

negados, vejamos as palavras proferidas por Francis Ferrier quando afirma que “A vontade será 

tanto mais sã quanto ela seja mais livre, e tanto mais livre quanto ela esteja mais submetida à 

misericórdia e à graça” (Ferrier 1989: 121). 
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1.3. Singularidade histórica dos direitos humanos 

Quando examinamos os direitos humanos numa perspetiva histórica e cultural 

deparamo-nos imediatamente com dois aspetos fundamentais: por um lado, a ideia de direitos 

humanos – enquanto direitos iguais e inalienáveis de cada ser humano que podem ser exercidos 

perante o Estado e a sociedade em que se vive – esta ideia não existia em nenhuma cultura 

ocidental ou não ocidental até ao séc. XVII, por outro lado, é difícil encontrar antes do final do 

séc. XVII e XVIII, a ideia de dignidade humana como valor inerente a cada ser humano na 

cultura ocidental.  

Já na antiguidade podemos identificar uma ideia ou noção de direitos humanos, embora 

com contornos muito diferentes dos que hoje conhecemos. O Código babilónico de Hamurabi 

(séc. XXI a XVIII a. C.), que vigorou mais ou menos durante quinze séculos, conferia proteção 

às viúvas, aos órfãos e aos deficientes mentais. Destacamos uma certa ideia de justiça social 

voltada de forma imparcial para a proteção dos mais fracos e dos mais frágeis, voltada para a 

harmonia e prosperidade social. Na civilização egéia (de 3.000 a 1.100 a.C.), não existia 

escravidão ou trabalhos forçados e as mulheres ocupavam um papel pacificador de relevo na 

sociedade. No judaísmo, isto é, no mundo hebraico, existia também o conceito de justiça social, 

independentemente de se ser pobre ou poderoso. Na “bíblia judaica” é perceptível um intuito 

moralizador dos hebreus. Siddharta Gautama, vulgo Buda, fundador da religião budista, 

preconizou valores como a supremacia do direito e da justiça, a paz, a fraternidade e a igualdade 

entre as pessoas, embora estas ideias fossem muito limitadas em função do histórico sistema de 

castas sociais. Confúcio (Kung-Fu-Tze, que significa “Mestre Kong”), pregou o amor, a 

solidariedade, o respeito ao próximo, a cortesia e a busca da virtude, que conduzem à paz 

individual e coletiva.  

No período helénico da Antiguidade Clássica, a democracia da polis grega foi também 

um importante antecedente, embora desse conceito se excluíssem as mulheres, os estrangeiros 

e os escravos. Em Roma, a plebe conseguiu lentamente, à custa de penas, a criação de certos 

títulos ou cargos, como os “tribunos da plebe” e os “edis curuis” (magistraturas plebeias), 

acabando estes por ter direitos.  

Ainda no mundo greco-romano, com o estoicismo, o pensamento sofista e a 

contribuição dada por Sócrates, Platão, Gaio, Ulpiano e outros, temos a noção de igualdade 

natural e de humanidade. Já dizia o sofista Antifon que os homens “por natureza são todos 

iguais, quer sejam bárbaros ou helenos”. Também no pensamento Estóico existia “a noção de 
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universalização dos direitos humanos, embora tais ideais não tenham conseguido ultrapassar o 

plano filosófico e converter-se em categoria jurídica” (Canotilho 1998: 351).  

O cristianismo também faz parte deste processo evolutivo dos direitos fundamentais ao 

proclamar a igualdade em Cristo entre todos os homens, os quais foram criados “à imagem e 

semelhança de Deus” (Bíblia 1941: 23). Entre os homens deve reinar a paz, a justiça, a 

solidariedade, a humildade, a caridade, a pobreza “Dai a César o que é de César e a Deus o que 

é de Deus” (Bíblia 1941: 132). O islamismo preconizou também a igualdade entre os homens 

como destino comum da humanidade. Defendeu valores como a fraternidade, a solidariedade, 

a justiça e o direito à educação. 

Na Idade Média, reconheceram-se os fundamentos do estoicismo antigo e do 

cristianismo centrados na dignidade da pessoa humana, à imagem e semelhança de Deus, e na 

igualdade entre todos os homens. 

Durante o período do Renascimento e o período barroco do séc. XVII, o homem adota 

os antigos valores da civilização greco-romana, exaltando a grandeza humana, estimulando a 

secularização da vida. Abre-se caminho à razão, valoriza-se o espírito crítico e a ciência. 

Reivindica-se o fim dos privilégios, o direito à liberdade religiosa e à igualdade perante a lei. 

Os direitos humanos que preconizam são os direitos de liberdade e de dignidade humana, e 

pede-se o fim do sistema feudal e do absolutismo. Estes aspetos singulares são os que nos 

ajudam a perceber a luta pelo reconhecimento dos direitos humanos, que data de tempos 

imemoriais e refletem desde sempre um anseio da humanidade ao longo dos séculos. 

Só ao fim de muita luta entre o homem e o Estado se conseguiram finalmente proclamar 

os direitos humanos. Assim, segundo Teixeira, 

com o advento do constitucionalismo, movimento proveniente da oposição aos 

Estados absolutistas, teve início a reestruturação dos Estados nacionais e a redação de 

seus respectivos textos constitucionais, contendo limitações aos poderes do Estado e 

a descrição de direitos e garantias para os indivíduos de modo a coibir abusos e reger 

as relações entre governantes e governados. Ocorreu, então, a incorporação por parte 

dos ordenamentos jurídicos nacionais de direitos intitulados direitos humanos, 

corroborando na prática para o seu desenvolvimento (Teixeira 2008: 76).  

Por conseguinte, a democracia moderna, fruto desta luta histórica entre soberanos e 

governados, acabou por consolidar, através do constitucionalismo, a garantia e defesa dos 

direitos humanos. A ideia de direitos humanos é produto da filosofia do “direito moderno 

europeu” ou escola do direito natural, que procedeu a todas as suas construções refletindo sobre 

a natureza do homem individual. Quem pela primeira vez expôs esta ideia de forma acabada 
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foi o inglês John Locke, na obra intitulada Two Treatises of Government - The Second Treatise 

of Civil Government (Locke 1698: 3).  

A inexistência da ideia de direitos humanos na Antiguidade Clássica e na Idade Média 

na Europa reflete as diferenças existentes ao nível do pensamento jurídico nestes períodos 

históricos. Assim, no entender de Jimmy Carter: 

No pensamento jurídico antigo (leia-se doutrina do direito natural aristotélica, porque 

foi esta doutrina que influenciou o direito romano), o fundamento do direito era a 

natureza ou ordem cósmica, devendo o Estado (ou cidade) ser organizado em 

conformidade com esta ordem (Carter 1981: 7). 

Quanto ao fim do direito, para os Antigos, consistia na ordem harmoniosa da cidade ou 

bem comum, na partilha de bens e honras bem proporcionadas. Por outro lado, quanto ao 

pensamento jurídico medieval, não existia a ideia de direitos humanos no pensamento de São 

Tomás de Aquino, teólogo maior do catolicismo na Idade Média (Aquino 1225-1274).  

No pensamento medieval, Deus é a ideia central. O direito tinha como fundamento a 

ordem divina da Criação e os juristas identificavam a justiça com a natureza e esta com Deus. 

Nesta época, o pensamento era dominado pela ideia de que o mundo é a obra inteligente de um 

Criador, de Deus, e daqui se retirava a ideia da existência de uma ordem universal, Cosmos, 

que orientava todas as criaturas para um fim transcendente, para Deus.  

Na visão medieval, o mundo físico e o mundo dos homens só se compreendem através 

da referência a um fim sobrenatural, Deus. O homem e o mundo em geral encontram-se num 

estado de tensão em direção a Deus, que é também o Bem. Ou, dito de outro modo, há uma 

tensão entre as coisas tal como elas existem e aquilo que podem ser. E esta tensão também se 

reflete no plano jurídico entre a lei positiva e o direito, o justo e o injusto. O fim do direito era 

conduzir os homens para a salvação. 

No séc. XVII, a filosofia moderna do direito europeu provocou uma reviravolta que 

conduziu a doutrina jusnaturalista para muito longe da inspiração cosmoteólogica da época da 

sua fundação. Ou seja, a Escola do Direito Natural alterou de modo decisivo o pensamento 

sobre o direito das sociedades políticas.  

Aqui interessa sublinhar que todas as construções da Escola do Direito Natural 

exprimiam uma conceção do mundo e da vida individualista, sendo precisamente este aspeto 

que distingue a filosofia do direito europeu do séc. XVII da tradição jusnaturalista clássica e 

medieval. Efetivamente, o individualismo é considerado o traço mais característico do 

pensamento jurídico moderno e entre as ideias marcadas pelo individualismo encontram-se os 
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direitos naturais do indivíduo, a construção artificial do Estado através do contrato social e o 

direito subjetivo como principal noção, tanto do direito natural como do direito positivo.  

Os grandes filósofos do direito natural moderno afastaram-se da ordem universal 

cósmica e da sua inerente finalidade e concentraram-se no homem, na sua consciência, na sua 

conduta, nos seus interesses, atendendo, não à sua finalidade transcendente ou destino (salvação 

e bem comum), mas sim às suas características terrenas, como os “instintos” e a “razão” (Locke 

1689), alguns filósofos salientaram ainda o “instinto de conservação” (Hobbes 1642), Hobbes 

e Locke e outros o “instinto de sociabilidade”, por exemplo (Grócio 2004).  

Em resumo, com o direito natural moderno o fundamento do direito passou a ser a 

natureza do homem, em vez da natureza cósmica ou Deus, conforme a tradição clássica e 

medieval. Além do individualismo, a filosofia moderna europeia do direito também se 

caracterizou pela laicidade, isto é, o temporal e o espiritual passaram a ser concebidos como 

esferas distintas.  

A sociedade deixa de ter a religião como base e o poder político deixa de prosseguir fins 

religiosos. O homem passa a ter centralidade no cosmos da vida. Segundo Luc Ferry-Vicent: 

Na filosofia do século XVII o homem é, ainda, pensado a partir de Deus e se assim se 

pode dizer depois dele. Esta perspectiva na qual Deus tem lógica, moral e 

metafisicamente antes do homem, está ainda em consonância com o teológico-ético, 

com a fundação religiosa da moral (Ferry-Vicent 2003: 54). 

Na justificação de John Locke (1632-1704), 

cristão educado no calvinismo, que tem sido apontado pela maioria dos académicos 

como o primeiro autor a proclamar a teoria liberal dos direitos humanos, justifica a 

ideia dos direitos naturais dos indivíduos (direito à vida, direito à liberdade e direito 

à propriedade) recorrendo à ideia de uma lei natural dada por Deus a todos os homens, 

lei essa que diz ser “inteligível para todas as criaturas racionais” (Locke 1689: 124). 

Ainda sobre os direitos naturais e seu fundamento John Locke escreve: 

[O] estado de natureza tem uma lei natural que o governa que obriga todos: e a razão

que é essa lei ensina a todos os homens que a queiram consultar que sendo todos iguais

e independentes nenhum deve fazer mal a outro na sua vida, saúde, liberdade ou

posses. Porque os homens sendo todos obra de um criador todo poderoso e

infinitamente sábio, os servidores de um mestre soberano, colocados no mundo por

ele e para os sus interesses, lhe pertencem e a sua obra deve durar tanto tempo quanto

queira (Locke 1689: 124).
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Com efeito, a ideia de que o homem é uma criação de Deus só virá a ser posta em causa 

a partir da antropologia iniciada por Rousseau (1712-1778) e Kant (1724-1804) e desenvolvida 

ao longo de todo o séc. XVIII (Século das Luzes). Assim para Ferry-Vicent desenvolve-se, 

ao ponto de numa inversão completa da perspectiva acabar por ser Deus quem começa 

a aparecer como uma ideia desse homem, que ele era suposto ter criado e que, segundo 

Voltaire, lhe pagou em dobro (Ferry-Vicent 2003:54). 

Ou seja, só com o pensamento iluminista do séc. XVIII é que se vai inverter a relação entre 

Deus e o homem, passando Deus a ser uma representação do homem.  

Nos nossos dias, quando se invoca a dignidade humana como fundamento ou fonte dos 

Direitos Humanos o que está em causa é a conceção kantiana da pessoa humana e a sua inerente 

dignidade do Homem. Quanto ao fundamento da dignidade, segundo Kant, “encontra-se na 

autonomia definida como a capacidade de cada ser humano viver de acordo com regras 

prescritas pela própria razão” (Kant 1986: 79-85). Por último salienta-se que para Kant, “não 

há autonomia contrária à dignidade humana; o homem não pode tornar-se escravo de outro 

homem, sob pena de se degrar a si próprio, reconduzindo-se a mero objeto” (Kant 1986: 85).  

O humanismo kantiano é um humanismo não metafísico. Ou seja, na filosofia kantiana 

o ser humano não é concebido a partir de Deus. Daqui se pode concluir que no séc. XXI os

direitos humanos já não têm a lei natural como fundamento, mas sim “o homem concebido 

como ser livre ou autónomo” (Kant 2003: 29).  

É neste sentido que Donnelly, por exemplo, afirma que “a fonte dos direitos humanos é 

a natureza moral do homem” e esta “pouco tem a ver com a natureza humana definida através 

de necessidades suscetíveis de serem investigadas pela ciência” (Donnelly 2003: 14).  

Por outro lado, não obstante a ideia de direitos naturais dos indivíduos ter nascido em 

Inglaterra no séc. XVII, não foi neste país que surgiram as declarações de direitos com alcance 

universal. Com efeito, o Bill of Rights (1689), criado após a Glorious Revolution em Inglaterra, 

apenas consagra os direitos dos ingleses e não os direitos naturais do homem.  

A primeira expressão jurídico-política dos direitos humanos (direitos naturais) 

verificou-se com a Declaração de Direitos da Virgínia, de 12 de Junho de 1776, redigida por 

George Mason (1725-1792), e será ela que servirá de inspiração para a Declaração de 

Independência dos Estados Unidos da América, de 4 de julho de 1776, a mais expressiva 

declaração dos direitos naturais da tradição liberal:  
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We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are 

endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, 

Liberty and the pursuit of Happiness.That to secure these rights, Governments are 

instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed 

(The Declaration of Independence of United States of America 1776). 

Por sua vez, em França, após a revolução liberal de 1789, foi criada a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, em 26 de agosto de 1789. A Declaração de Independência 

dos EUA e a Declaração de Direitos de França representam o triunfo da ideia de direitos 

humanos como razão de ser e limite do exercício do poder político.  

No plano da evolução histórico-constitucional, o contributo britânico para os direitos 

humanos é anterior e materialmente superior ao contributo francês.  

Finalmente, não-obstante no plano dos princípios fundamentais as declarações de 

direitos, das revoluções liberais estabelecerem a igualdade de todos os indivíduos perante a lei, 

a igualdade liberal excluiu da liberdade política os pobres e / ou iletrados, as mulheres e os 

negros.  

A igualdade liberal admitiu a escravatura (por exemplo, a França manteve a escravatura 

nas suas colónias até 1848, data em que adotou o sufrágio universal masculino) e um tratamento 

diferente para as mulheres, para os deficientes, para os criados de servir, para os povos coloniais 

e para os povos indígenas.  

Em relação a estes últimos, recorde-se a título de exemplo a situação dos índios nos 

EUA: Thomas Jefferson (1743-1826), o principal autor da Declaração de Independência dos 

EUA, afirma nesta que, a única opção possível era a sua extinção. Por sua vez, George 

Washington (1732-1799) e Benjamin Franklin (1706-1790) descreviam-nos (os escravos) como 

selvagens ignorantes. 

Na realidade, o sufrágio universal só começou a generalizar-se nos países europeus 

depois da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Quanto aos EUA, as mulheres só adquiriram 

o direito de voto em 1920 (19.º Aditamento à Constituição dos EUA) e até 1965 os Estados

federados norte-americanos continuaram a estabelecer restrições ao direito de voto dos negros. 

Para terminar, resta dizer que foi preciso esperar pelo fim da Segunda Guerra Mundial 

para que fosse aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU 1948), que foi a 

primeira declaração de Direitos Humanos verdadeiramente universal. Isto porque as 

declarações de direitos das revoluções liberais tinham natureza de direito interno e não de 

direito internacional público. 
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1.4. Direitos humanos, democracia e Estado de Direito 

Na atualidade, a hodierna democracia, resultante da luta através do tempo, consolidou, 

com a contribuição do constitucionalismo, um sistema que garante expressamente a defesa e a 

proteção dos direitos humanos, como maneira de garantir o seu efetivo cumprimento. O Estado 

desenvolveu, assim, um sistema de jurisdição constitucional de carácter democrático, que 

garante a vontade suprema definida na Constituição e anula as disposições inconstitucionais 

que violam os Direitos Humanos.  

Só quando conhecemos efetivamente o sistema de jurisdição constitucional de um 

Estado e os seus pressupostos e desenvolvimentos, associados a uma postura ativa no que 

respeita à atividade judicial, é possível garantir o cumprimento efetivo da proteção da pessoa 

humana. Portanto, é primordial a abordagem do processo de evolução e afirmação dos direitos 

humanos a partir de uma perspetiva histórica geral.  

Só assim poderemos perceber que a luta pelo reconhecimento dos direitos humanos data 

de tempos imemoriais, sendo um anseio das sociedades de há muitos séculos. Ao longo de 

muitos anos, por meio de lutas infindáveis entre o homem e o Estado, foram sendo reconhecidos 

sucessivamente os direitos humanos, limitando-se, como tal, os poderes outrora ilimitados do 

Estado em prol da afirmação da dignidade humana, tantas vezes ameaçada pelo uso abusivo do 

poder absoluto do próprio Estado.  

Hoje, por conseguinte, a democracia moderna, fruto da luta histórica entre governantes 

e governados, acabou por se impor, com o contributo do constitucionalismo, a afirmação dos 

direitos humanos e um sistema judicial para a sua defesa e garantia, pois de nada adiantaria 

atribuir extrema importância ao cumprimento dos direitos humanos dentro dos ordenamentos 

jurídicos internos dos Estado se não existisse um sistema ou órgão capaz de defender a vontade 

suprema da Constituição do Estado.  

Esta preocupação com o “cumprimento estrito” da Constituição é muito antiga, 

obrigando todos os Estados a constituir uma jurisdição que assegure a vontade da Constituição, 

com competência para anular as disposições inconstitucionais violadoras dos direitos humanos 

conquistados através dos tempos, (ver Anexo III).  

Podemos dizer, em suma, que nasce assim a jurisdição constitucional baseada na 

atuação de órgãos judiciais destinados à fiscalização do cumprimento das normas e dos 

princípios da Constituição de um Estado, no sentido de pôr termo ao “poder pelo poder”, 

fazendo valer a vontade da Constituição face à lei ordinária. Destaque-se, porém, que a 
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jurisdição constitucional não se limita ao controlo da constitucionalidade das leis e atos 

normativos, mas também abrange o controlo da legalidade, como se pode constatar por uma 

mera leitura da definição de jurisdição constitucional produzida por Gomes Canotilho, segundo 

o qual ela,

consiste em decidir vinculativamente, num processo judicial, o que é direito, tomando 

como parâmetro material a constituição ou o bloco de legalidade reforçada, consoante 

se trate de fiscalização da constitucionalidade ou da legalidade (Canotilho 1998: 859). 

Deste modo, a responsabilidade pelo controlo e repressão das violações aos direitos 

humanos por meio de leis ou atos normativos incumbe ao poder judicial, que tem a função de 

dirimir conflitos jurídicos, decidindo em defesa dos direitos humanos. Segundo as palavras 

pertinentes de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 

o controle de constitucionalidade é, pois, a verificação da adequação de um acto

jurídico (particularmente da lei) à Constituição. Envolve a verificação tanto dos

requisitos formais – subjetivos, como a competência do órgão que o editou –

objectivos, como a forma, o prazo, o rito, observados em sua edição – quanto dos

requisitos substanciais – respeito aos direitos e garantias consagrados na Constituição

– de constitucionalidade do acto jurídico (Filho 1994a: 34).

Esta ideia é reforçada por Alexandre de Moraes da seguinte forma quando afirma que, 

o controle de constitucionalidade configura-se, portanto, como garantia de supremacia

dos direitos e garantias fundamentais previstos na constituição que, além de

configurarem limites ao poder do Estado, são também uma parte da legitimação do

próprio Estado, determinando seus deveres e tornando possível o processo

democrático em um Estado de Direito (Moraes 2004: 599).

Na mesma linha de pensamento Dallari, acrescenta o que se segue: 

É preciso ter muito claro que para a real proteção judicial dos direitos humanos não é 

suficiente e, pelo contrário, é perigoso só cumprir formalidades judiciárias, ter uma 

aparência de proteção judicial, que adormece a vigilância e que não é, porém, mais do 

que uma ilusão de justiça (Dallari 2007: 38). 

Esta inclinação excessiva pelas formalidades judiciais, acaba muitas vezes por 

transformar-se, de forma despercebida, num meio pelo qual muitas vezes os próprios juízes, 

indiretamente, cometam violações contra a garantia e defesa dos direitos humanos, 

transformando-se assim em agentes violadores sem dar por isso.  

Atente-se no que diz Dalmo de Abreu Dallari acerca destas violações realizadas pelos 

juízes indiretamente contra os direitos humanos: 
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Condicionados por uma visão exclusivamente formalista do direito, esses juízes 

concebem o respeito das formalidades processuais como o objectivo mais importante 

da função judicial. Não se sensibilizam pelas mais graves violações de direitos 

humanos, desde que sejam respeitadas as formalidades. Por isso se pode dizer que os 

juízes formalistas são cúmplices inconscientes dos violadores de direitos humanos e 

concorrem de maneira significativa para combater a sua impunidade (Dallari 2007: 

40). 

Este excesso de lógica formalista-positivista, que tem muitas vezes origem numa 

formação jurídica viciada, faz com que os juízes se esqueçam de facto que esta posição passiva 

é um verdadeiro obstáculo à construção da justiça, das liberdades e garantias do ser humano 

neste processo da constitucionalidade dos direitos humanos.  

Numa outra perspetiva, no mundo moderno, a tutela, a defesa e a garantia efetiva dos 

direitos humanos fundamentais pela Constituição dos Estados carece da internacionalização da 

proteção judicial desses mesmos direitos de forma universal, exigindo-se não só 

reconhecimento da competência dos organismos internacionais de fiscalização e proteção, 

como também a concessão de maior eficácia e aplicabilidade aos tratados e convenções 

internacionais relativos aos direitos humanos. Segundo António Augusto Cançado Trindade,  

com a desmistificação dos postulados do positivismo voluntarista, tornou-se evidente 

que só se pode encontrar uma resposta ao problema dos fundamentos e da validade do 

direito internacional geral na consciência jurídica universal, a partir da asserção da ideia 

de uma justiça objectiva. Como uma manifestação desta última, têm-se afirmado os 

direitos do ser humano, emanados diretamente do direito internacional, e não 

submetidos, portanto, às vicissitudes do direito interno (Trindade 2006: 401).  

Sendo assim, é primordial o despertar desta “consciência jurídica universal”, por todos 

os Estados, como factor de humanização do direito internacional contemporâneo, colocando-se 

a pessoa humana num plano central com vista à erradicação dos problemas que afligem toda a 

humanidade, de modo a despertar a confiança na própria justiça humana, tantas vezes 

desacreditada (Trindade 2006: 402-404).  

Por fim, é imperativo criar junto da sociedade civil uma “cultura dos e para os direitos 

humanos” e que a sociedade civil seja “intérprete diária” da Constituicão. Atualmente impõe-

se de forma democrática uma “educação para os direitos humanos” da população, começando 

desde logo pelos mais jovens, pois quanto mais cedo melhor para que possa imperar a ideia de 

que é importante para a vida humana a defesa e o cumprimento dos direitos humanos para o 

fomento da paz, da vida e da dignidade humana.  

A base de uma sociedade democrática reside no facto de os seus cidadãos serem pessoas 

esclarecidas e terem consciência dos seus direitos, para que sejam devidamente respeitados e 
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protegidos, pois não há paz, liberdade, desenvolvimento ou dignidade humana sem educação e 

cultura para os direitos humanos.  

Nos nossos dias, os direitos humanos estão associados a um movimento (designado 

movimento internacional dos direitos humanos) que envolve o direito e as instituições 

internacionais, assim como a propagação de constituições liberais entre os Estados. Os 

desenvolvimentos internos em muitos Estados foram bastante influenciados pelo direito e 

instituições internacionais, assim como pelas pressões de outros Estados, na tentativa de fazer 

cumprir o direito internacional no que respeita aos direitos humanos universais.  

Compreendemos que, para além de serem uma categoria jurídica, os direitos humanos 

são direitos inalienáveis e inerentes a cada ser humano, apenas pelo facto de se ser um ser 

humano.  

Sendo direitos pessoais, a validade dos direitos humanos é independente do seu 

reconhecimento por algum direito positivo ou poder político. Neste caso, de facto, o que 

acontece é precisamente o contrário: o direito positivo só é válido se incorporar os direitos 

humanos e o poder político só tem legitimidade se respeitar os direitos humanos.  

Na realidade, desde o fim da II.ª Guerra Mundial, “é inadequado ou mesmo enganador” 

estudar os direitos humanos em qualquer Estado sem incluir como um dos principais 

ingredientes, os aspetos políticos e jurídicos do direito internacional público.  

O direito internacional público dos direitos humanos consiste num conjunto de normas 

e princípios jurídicos respeitantes à proteção internacional do ser humano. A grande inovação 

do direito internacional público dos direitos humanos é a consideração do ser humano e da 

dignidade como valores autónomos da sociedade internacional.  

No passado, o modo como o Estado tratava os seus cidadãos não era regulado pelo 

direito internacional clássico. Assim, se um Estado violava os direitos humanos de indivíduos 

nacionais, esta violação dos direitos humanos era um assunto da exclusiva jurisdição interna do 

Estado onde ocorria esse facto, que impedia a intervenção de outros Estados a favor desses 

nacionais.  

Atualmente, porém, o direito internacional público regula as relações entre o Estado e 

os indivíduos sob a sua jurisdição, bem como as relações entre Estados. Além disso, existem 

diversas instituições internacionais com competência para proteger os indivíduos contra as 

violações dos direitos humanos, cometidas pelos seus Estados ou por outro Estado.  

Apesar dos mecanismos internacionais serem ainda escassos para assegurar uma 

proteção eficaz dos direitos humanos, a Carta das Nações Unidas (CNU) internacionalizou o 
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assunto dos direitos humanos (ONU 2012: 19-20). Logo, a violação dos direitos humanos 

passou a ser uma questão que diz respeito a toda a comunidade internacional.  

A adoção da Carta das Nações Unidas (CNU), a subsequente criação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 1948 e de outros instrumentos internacionais de 

direitos humanos, entre os quais se salientam os dois principais tratados criados em 1966 – o 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e Pacto Internacional de Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) – e o trabalho desenvolvido pelos diversos órgãos 

internacionais com competência ao nível dos direitos humanos teve um tal impacto que, nos 

nossos dias, é geralmente reconhecida a proibição de violações graves e em grande escala dos 

direitos humanos internacionalmente reconhecidos pelos Estados. 

Para a maioria dos autores que se dedicaram a este assunto, os direitos humanos 

internacionais refletem a conceção liberal dos direitos humanos.  

Isto é, defendem que existe uma correspondência entre o liberalismo e a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Tal afirmação baseia-se sobretudo no facto de a 

maior parte das fontes da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) serem textos 

provenientes de países ocidentais e de origem anglo-saxónica, e da constatação de semelhanças 

concetuais entre o discurso contemporâneo internacional dos direitos humanos e a conceção 

liberal do homem e do Estado. É assumido que os direitos humanos “são o idioma 

contemporâneo dos direitos naturais” (ONU 1948). Compreende-se, deste modo, que na página 

online da ONU, com o título L ́ONU et Les Droits de L ́Homme, se diga o que se entende por 

direitos humanos: 

Um conjunto de direitos essenciais à nossa existência como seres humanos. Sem estes 

direitos, não podemos desenvolver, nem exercer plenamente as nossas qualidades 

humanas, a nossa inteligência, o nosso talento e a nossa espiritualidade (Direito 

Internacional 1948). 

Num relatório da ONU lê-se: “Os direitos humanos são os direitos possuídos por todas as 

pessoas, em virtude da sua humanidade, para viver uma vida de liberdade e dignidade” (ONU 

1948: 3).  

Também na Ficha de Informação do Alto-Comissariado das Nações Unidas sobre os 

direitos humanos se afirma que o direito internacional dos direitos humanos tem “uma conceção 

do ser humano como sujeito ativo e informado que participa na vida pública do Estado onde se 

encontra e nas decisões que lhe dizem respeito, em vez de ser passivamente o seu objeto” (ONU 

1948).
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Muitos outros exemplos poderiam ser dados, como escreve Jack Donnely: 

Os direitos humanos baseiam-se e procuram realizar uma concepção particular da 

natureza humana, dignidade, bem-estar ou prosperidade. Os seres humanos são vistos 

como indivíduos autónomos e iguais em vez de titulares de papéis sociais específicos. 

Os indivíduos também são membros de famílias e de comunidades, trabalhadores, 

praticantes de uma determinada religião, cidadãos e exercem outras funções sociais. 

Uma concepção de direitos humanos, contudo realça que essencial à sua dignidade, e 

a uma vida digna de um ser humano, é o simples facto de serem seres humanos. Isto 

dá-lhes um valor irredutível que lhes confere a igual consideração e respeito por parte 

do Estado e a oportunidade de fazerem escolhas fundamentais sobre o que constitui 

uma vida boa (para eles), com quem se associam (Donnelly 1999: 71-102). 

Por outras palavras, “os direitos humanos são um mecanismo particular – um conjunto 

particular de práticas – para realizar um certo tipo de conceção de dignidade humana” 

(Donnelly 1999: 73). Note-se, contudo, que o conceito de “direitos humanos” e o conceito de 

“dignidade humana”, apesar de estarem relacionados, são diferentes.  

A maioria dos estudiosos que se dedicam a este tema consideram que a definição dos 

direitos humanos mais de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos é a 

seguinte: “direitos que cada um tem só por ser um ser humano (ou em virtude da sua 

humanidade)” (Donnelly 1999: 75).  

Por sua vez, esta definição também levanta problemas, porque temos que saber o que é 

que o discurso internacional dos direitos humanos entende por “direito” e o que é que o termo 

“humano” acrescenta aos direitos.  

Vejamos: a palavra “direito”, no discurso internacional dos direitos humanos, significa 

“direito subjetivo”. Por sua vez, dizer que um direito é um “direito subjetivo” é o mesmo que 

dizer que é um poder de vontade (ou uma faculdade de agir ou de exigir) que certo indivíduo 

tem perante o Estado ou outras pessoas individuais ou coletivas sujeitas ao poder do Estado.  

Já o termo “humano” implica que os direitos humanos não são direitos específicos de 

uma cultura ou de um grupo, mas são direitos inerentes a todos os seres humanos, 

independentemente da nacionalidade, sexo, raça, classe, riqueza, religião, origem étnica, idade, 

etc. Isto é, para se ter direitos humanos basta pertencer à espécie humana. É por isto que se diz 

que os direitos humanos são universais, iguais para todos os seres humanos e inalienáveis.  

Os direitos humanos refletem uma conceção particular da dignidade humana, mas 

também representam e procuram realizar uma conceção particular de valores promotores da 

vida, da paz, da dignidade humana e da justiça social.  

É evidente que os direitos humanos exprimem valores de segurança, alimentação 

adequada, expressão do pensamento, etc, e que estes constituem o conteúdo dos direitos. 
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Todavia, no discurso internacional dos direitos humanos considera-se que existe uma relação 

entre os direitos e os valores, porque, se por um lado os direitos humanos implicam a seleção 

de certos valores, por outro lado também envolvem a escolha de um mecanismo específico para 

defender esses valores, os direitos humanos.  

Logo, tudo quanto dissemos demonstra que no discurso dos direitos humanos os valores 

que lhe estão subjacentes dependem da sua aceitação social como algo com grande importância. 

Neste sentido, leiam-se as palavras de Vincent R. J.: 

Os direitos não só constituem uma parte importante da linguagem moral, como têm 

um papel único nessa linguagem. Que é exprimirem uma atitude moral específica. O 

comportamento de alguém que reivindica os seus direitos não é o de alguém que 

mendiga ou suplica, e a resposta se a reivindicação for satisfeita não é de gratidão. 

Igualmente, se a reivindicação não for satisfeita, a resposta não é de desapontamento, 

mas de indignação. Isto acontece porque os direitos são defendidos como fazendo 

parte do estatuto da pessoa (Vincent 2001: 17). 

Também Louis Henkin afirma: 

Os direitos humanos não são um abstracto, incipiente “bem”. Os direitos são 

expressões bem conhecidas, definidas e específicas do respeito pela dignidade 

individual e autonomia individual, e de um sentimento comum de justiça e injustiça 

(Henkin 1986: 9). 

Nesta linha, John Finnis sublinha, 

a moderna linguagem dos direitos “é um instrumento multifacetado para relatar e 

afirmar as exigências e as implicações de uma relação de justiça do ponto de vista da 

pessoa que beneficia dessa relação” (Finnis 2005: 205). 

Isto é, a linguagem dos direitos coloca a ênfase no titular do direito, surgindo o dever 

do Estado como a contrapartida do direito do indivíduo. Como realça Joel Feinberg:  

Podem existir deveres num mundo sem direitos, nem todos os deveres de fazer algo a 

A são deveres (devidos) a A correlativos a direitos de que A é titular. Em vez disso, 

eu posso ter um dever correlativo a um direito de Deus que obriga a fazer algo por A. 

Se eu falhar no cumprimento desse dever, posso ter feito de algo errado. Posso não 

ter sido correto para com A, posso ter prejudicado A. Mas posso ter feito tudo isto 

sem ser injusto para com A (mesmo sendo A o objecto do dever), porque o 

cumprimento do dever não era devido a A. Dizer que A tem um direito acrescenta a 

ideia de que algo é devido a A (embora possa significar mais do que isso) (Feinberg 

2004: 477-478). 

Ou seja, embora não tenha sido sempre assim ao longo da História, atualmente, no que 

respeita à justiça coletiva, a ideia de justiça, como forma de organização de uma sociedade justa 

e de um Estado justo, enquadra-se no respeito pelos Direitos Humanos. Não adianta falar muito 
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sobre a relação entre os direitos humanos e a justiça, mas não deixaremos de dizer que quando 

se afirma que os direitos humanos são direitos morais, o que se quer na verdade, é afirmar a 

obediência do direito e do Estado à justiça. O que é o mesmo que dizer obediência a ideias 

transcendentes que radicam no direito natural (ou em valores éticos superiores). É por isso que 

os juristas usam os termos justo e injusto quando elogiam ou condenam o direito existente numa 

determinada sociedade.  

Para que não subsistam ambiguidades, todos percebemos que a democracia é o único 

sistema de governação que se auto-corrige e que oferece esperança para a realização dos direitos 

humanos e liberdades fundamentais sejam garantidos e respeitados face ao totalitarismo. O 

papel de supervisão dos parlamentos, como guardiões dos direitos humanos, deve ser apoiado 

e aumentado. 

Os parlamentos, que representam a vontade do povo, são essenciais ao governo 

democrático. Assim reafirmamos que o pleno exercício dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais só pode ter lugar em sistemas democráticos e jamais em sistemas absolutos ou 

totalitários. 

Explicando melhor, a democracia não significa governo absoluto da maioria. A 

democracia dada a sua relação com os direitos humanos tem que ser democracia fundada no 

respeito pelo ser humano, uma democracia que respeita e cumpra os direitos. 

A democracia e o Estado de direito estão relacionados. Ambos são necessários para criar 

um ambiente em que os direitos humanos possam ser cumpridos. Segundo as Nações Unidas: 

O conceito holístico de democracia envolve o processual e o substantivo, instituições 

formais e processos informais, maiorias e minorias, homens e mulheres. Governos e 

sociedade civil, o político e o económico, o nacional e o internacional (United Nations 

2005: 28). 

A “expressão democracia, nascida há mais de vinte e cinco séculos” (Kelsen 1929: 32),

tem sido um dos conceitos “mais abusivamente empregue entre todos os conceitos políticos” 

(Amaral 2006: 194).  

Já a expressão Estado de direito, segundo Tamanaha é “o mais proeminente ideal 

político das democracias liberais ocidentais” (Tamanaha 2006: 130), nascido no contexto da 

história do constitucionalismo britânico e vulgarizado pela linguagem comum em outros 

contextos. Como não cabe no âmbito deste estudo entrar na análise inesgotável destes conceitos, 

iremos apenas lembrar o que diz as Nações Unidas: 

A democracia é o único sistema de governação que se auto-corrige e que oferece 

esperança para a realização dos direitos humanos e liberdades fundamentais. O papel 
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de supervisão dos parlamentos, como guardiões dos direitos humanos devem ser 

apoiados e aumentados. Os parlamentos que representam a vontade do povo são 

essenciais ao governo democrático (United Nations 2005: 76). 

E ainda que, 

os elementos essenciais da democracia incluem o respeito pelos direitos humanos e 

liberdades fundamentais, liberdade de associação, liberdade de opinião e de 

expressão, acesso ao poder e seu exercício em conformidade com o Estado de direito, 

realização de eleições periódicas livres e honestas através de sufrágio universal e voto 

secreto, um sistema pluralista de partidos políticos e organizações, separação de 

poderes, independência do poder judicial, transparência e responsabilidade da 

administração pública e meios de comunicação social livres, independentes e 

pluralistas (United Nations 2005: 2). 

2. Das primitivas declarações de direitos até à contemporaneidade

Para tomar consciência da necessidade de mudanças, também é necessário ser 

sacudido pelos factos, pelo encontro com a injustiça, pelos pobres em desespero 

(Imberdes-Perrem 1989: 40). 

O Direito é o conjunto de regras que norteiam o comportamento humano ou a vida em 

sociedade, sendo parte integrante da vida diária de todo o homem e mesmo de toda a 

humanidade.  

Na Idade Média, o direito estava vinculado à religião, acreditando-se que ele era 

concedido ou retirado das pessoas segundo a vontade dos deuses. E todo o mal teria um castigo, 

uma provação e muito sofrimento. Prova disso foi a Inquisição. Cabia aos governantes 

determinar os direitos dos seus súbditos. Cabia às autoridades por eles instituídas atribuí-los e 

retirá-los. Portanto, ao monarca ou ao senhor cabia a posse da terra. Eles detinham a produção, 

o trabalho, enfim, a vida e a liberdade dos súbditos. Este poder era justificado pela sua origem

divina: o monarca recebia de Deus o poder e em nome dele podia decidir sobre a vida dos seus 

súbditos.  

Na atualidade são reconhecidos a todo o ser humano direitos e liberdades fundamentais, 

que devem ser respeitados por todos, para que a sua existência e vida possam ser garantidas em 

dignidade. Os direitos do cidadão podem ser classificados em dois grupos: direitos naturais e 

direitos civis. Do primeiro grupo faz parte o direito natural ou direito cuja existência é 

independente e está acima de qualquer lei positiva e do segundo grupo faz parte o direito 

positivo ou civil, que é o conjunto de leis, fruto da organização social e política de um povo. 

Nos nossos dias, os direitos civis não podem ser estabelecidos segundo os critérios 

arbitrários dos governantes, mas segundo a vontade da sociedade organizada e manifestada na 
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Constituição e nas leis do Estado. Por outro lado, o equilíbrio da ordem social pressupõe a 

existência de direitos e deveres do cidadão. A observação da vida diária do ser humano leva-

nos a concluir que a maioria das pessoas não tem consciência de seus direitos e dos seus deveres. 

Muitos ignoram duas verdades fundamentais: que a todo o direito corresponde um dever e que 

os direitos de cada um têm limites nos direitos dos seus semelhantes.  

Portanto, face a cada direito que um indivíduo detém, impõe-se aos demais indivíduos 

da sociedade o dever de o respeitar. Ao Estado cabe criar os meios para que todos possam 

exercer os seus direitos. Assim, aos direitos que cada cidadão detém como, por exemplo, a 

liberdade de expressão, corresponde ao dever do Executivo e da sociedade assegurar o seu livre 

exercício, ainda que seja para recusar, denunciar, discordar ou criticar com base na lei, a qual 

não deve ser desigual, mas igual para todos os cidadãos. A lei existe justamente para garantir a 

cada indivíduo os seus direitos. Consequentemente, à justiça cabe julgar o dever não cumprido 

em relação aos direitos estabelecidos na lei. Segundo Ari Herculano de Souza, 

A lei existe para o homem e não o homem para a lei. É isso que caracteriza uma lei 

justa. Agir de acordo com a lei é agir legalmente. Mas não basta apenas agir de modo 

legal para que haja uma sociedade justa, é preciso também que se aja de modo moral 

(Souza 1978: 13).  

Assim, percebemos que sem um conjunto de regras justas observadas e cumpridas que 

preservem a harmonia no convívio social se torna quase impossível um relacionamento 

equitativo e igualitário em sociedade e o respeito pelos direitos de todos e para todos.  

O caminho da conquista dos direitos humanos é uma herança dos pensadores europeus 

que defenderam desde muito cedo o direito natural do universalismo nos sécs. XVII e XVIII. 

A afirmação do ser humano como um ser pensante, com um fim em si mesmo, de 

perfectibilidade, de liberdade e de consciência moral está na base dos direitos humanos. Logo, 

o conjunto de direitos naturais são normas voltadas para as necessidades e para a dignidade do

ser humano, tais como o direito à vida, à alimentação, à saúde, à igualdade e à segurança. 

As pessoas têm direitos que fazem parte da sua própria condição de existir, inclusive o 

de lutar para defendê-los. Todos os direitos fundamentais são básicos para a plena realização 

do indivíduo. A essência dos direitos humanos está fundada no pressuposto moral de que todas 

as pessoas merecem igual respeito umas pelas outras. Somente a partir do momento em que 

formos capazes de agir em relação ao outro da mesma maneira que gostaríamos que agissem 

em relação a nós é que estaremos cumprindo corretamente a essencialidade característica dos 

direitos humanos.  
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Deve ser recusado o argumento, frequentemente sustentado na opinião pública, de que 

os direitos humanos são direitos de transgressores, daqueles cidadãos que “contrariam” a 

atuação das forças de segurança, ou daqueles que abalam a soberania do Estado e que 

pretendem destruir a lógica da essência dos direitos humanos. Aderir a este argumento 

significaria assumir que algumas pessoas teriam mais valor que outras, existindo cidadãos de 

primeira e de segunda, e que ao Estado e aos seus funcionários caberia fazer a escolha daqueles 

cidadãos que devem ser respeitados e daqueles cidadãos que podem ser submetidos à exclusão, 

à tortura, à violência e à discriminação.  

A história dos direitos humanos é um problema recente e inovador. Como tal, não 

existem muitos estudos científicos fundamentados sobre o assunto. Por isso, pretendemos 

clarificar e apresentar algumas considerações neste trabalho sobre este assunto. Pensamos que 

é importante para melhor percebermos a história dos direitos humanos ao longo da história da 

humanidade procurar textos referenciais para podermos apresentar a história dos direitos 

humanos como base da análise que iremos fazer. 

Na história dos direitos humanos, este assunto nunca é apresentado como um tema que 

preocupa um Estado ou um povo em particular, mas quase sempre é apresentado como parte da 

“conjuntura” histórica sem rosto ou nome. Como exemplo desta preocupação, que é ao mesmo 

tempo de todos e de ninguém, temos como exemplo, e passamos a citar, a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (ONU 1948), tal como surgiu simplesmente do resultado das forças 

históricas de alguns Estados que a aprovaram no pós-guerra no contexto da Organização das 

Nações Unidas, face às atrocidades cometidas pelo ser humano ao próprio ser humano, seu 

semelhante durante a guerra.  

É evidente a presença de forças históricas, até pela natureza temporal dos direitos. Mas 

a questão essencial que se impõe nesta análise não reside na aceitação tácita dos direitos 

humanos proclamados na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU 1948), mas na 

busca do fundamento universal de tais direitos para todo o ser humano. Rebuscando a história 

universal numa perspetiva da tradição humanista, encontramos uma conceção redutora do que 

são os direitos humanos. Facilmente concluimos que essa visão redutora foi superada pelo 

tempo, devendo ser realçado o papel de muitas personalidades humanistas que pela luta e ação 

deram um grande contributo na defesa dos direitos humanos. Assim, a história dos direitos 

humanos através do tempo foi alvo, por um lado, de uma abordagem redutora; mas, por outro 

lado, foi alcançando uma universalidade específica no domínio dos valores (Weber 1983-1991-

1992 e 1999) e no imaginário (Durand 1989: 302). 
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Na atualidade, não deixa de ser curiosa e paradoxal a posição dos direitos humanos, tal 

como também o foram na tradição da Antiguidade. Através da história do ser humano 

assistimos, por um lado, em quase todo o planeta, a uma preocupação constante pelo 

desenvolvimento de encontros, pela criação de leis, pelo estabelecimento de protocolos e por 

algumas ações ou lutas de autoridades oficiais e da sociedade civil; por outro lado, percebemos 

a longevidade de acontecimentos que se eternizam em constante desrespeito pelos princípios 

básicos dos direitos humanos.  

Assim aconteceu desde a Antiguidade até aos nossos dias. Revela-o a quantidade de 

conflitos que proliferam e proliferaram por todo o mundo. No entanto, de todo o mundo chegam 

notícias de problemas relacionados com o abuso do poder de Estados e nações, que são 

sistematicamente denunciados e mantidos como primeira página na imprensa mundial da 

sociedade de informação. Mas o nosso propósito aqui é o de realçar o contributo de muitos 

humanistas defensores dos direitos humanos, como foi o caso do precursor dos direitos 

humanos Pe. António Vieira, que se notabilizou através do seu exemplo de vida, da sua ação e 

da sua obra pela luta e defesa dos direitos humanos em pleno séc. XVII e também o caso de um 

seu discípulo, Fernando Pessoa, também ele um defensor dos direitos humanos no séc. XX. 

Deles resulta uma perspetiva universalista dos direitos humanos, uma luta incessante pela 

implementação dos seus princípios com vista ao respeito universal dos direitos humanos. 

Atualmente, uma visão jurídica dos direitos humanos vai para além da abordagem 

meramente historiográfica e exige a consideração de muitos estudos recentes. O nosso estudo 

é multidisciplinar e focaliza outros ângulos, para novas abordagens que possam enriquecer a 

historiografia da evolução dos direitos humanos através da história da humanidade e superar o 

quadro atual.  

Observaremos o caminho dos direitos humanos a partir dos documentos transcritos e 

comentados pelo estudioso Fábio Konder Comparato (Comparato 2008: 11-12) em A 

Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Trata-se de uma compilação de textos 

acertadamente escolhidos e propostos, através dos quais e pela sua sequência cronológica se 

relatam diversos episódios históricos, os mais diversos que poderemos imaginar. Chamamos a 

atenção (ver Quadro I), no qual damos conta da quantidade e da sequência cronológica dos 

textos mais significativos produzidos pelo homem em matéria de direitos humanos. Pela 

observação deste, verificamos que há uma sensação de evolução e de progresso subjacente à 

história dos direitos humanos ao longo da história da humanidade. Assim, como reflexão 

podemos, numa primeira abordagem, afirmar, com Gilbert Durand, que “para lá da ideia 
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evolucionista dos direitos humanos existiu uma outra igualmente importante que consiste na 

noção comunitária dos atos em direitos humanos” (Durand 1989: 304).  

Da análise dos textos referidos (ver Quadro I), em matéria de direitos humanos, 

verificamos que cerca de cinquenta por cento (50%) dos textos indicados são pactos, 

convenções e conferências, reportando-se estes textos a atos grupais. Trinta e três por cento 

(33%) dos outros documentos são cartas e declarações, também coletivas. Apenas dezassete 

por cento (17%) são leis. 

Segundo Gilbert Durand, existem três estruturas no que toca aos direitos humanos 

pensados pela humanidade, que passamos a elencar: a estrutura heróica, a estrutura 

disseminadora e a estrutura mística, “Os verbos: pactuar, convencionar e conferenciar estão 

vinculados aos esquemas verbais do verbo ligar” (Durand 1989: 305). Deste modo, vê-se uma 

divisão entre amadurecer / progredir ou voltar / recensear, no que respeita à evolução dos 

direitos humanos. Todos estes verbos estão presentes no interior das três estruturas propostas 

pelo imaginário de Gilbert Durand. 

A primeira, a estrutura heróica, representa a atitude de dominação, distinção e luta pelos 

direitos humanos. A terceira, a estrutura mística, aponta para a sequência de analogias, 

similitudes e aproximações. Já a segunda, a estrutura disseminadora mergulha nas componentes 

de ligação, amadurecimento e volta, permitindo uma apropriação parcial de cada uma das 

estruturas anteriores: a heróica e a mística. 

Feita esta rápida incursão pela universalidade analítica proposta pela Teoria do 

Imaginário de Gilbert Durand, deparamo-nos com a necessidade de romper com um problema 

historiográfico: trata-se do historicismo que pode acompanhar a análise da história dos direitos 

humanos.  

Se uma leitura “jurídica” dos direitos humanos leva a uma conceção episódica em que 

os princípios aparecem no mundo como que por encanto, descontextualizados, portanto, a sua 

antítese é um exacerbado historicismo. Nela, o espaço do projeto universal cede lugar a todo 

um determinismo histórico. A universalidade dos direitos passa a ser temporária, uma vez que 

procede de um jogo de interesses e de determinantes eticamente condenáveis. No dizer de 

Haarscher, “Neste caminho historicista, o projeto de efetivação dos direitos humanos não tem 

futuro” (Haarscher 1997: 59). E mais: quando o historicismo se alia a uma determinada maneira 

de ver e “respeitar” as diferenças antropológicas entre culturas diversas, os princípios dos 

direitos humanos facilmente caem por terra, pois não podem sobreviver sem o seu carácter 

universal. Atente-se, pela relevância, nas palavras de Franklin Roosevelt: 
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Nos dias futuros que tentamos que venham a ser seguros, esperamos um mundo 

fundado sobre quatro liberdades essenciais. A primeira é a liberdade de discurso e de 

expressão – em todo o mundo. A segunda é a liberdade de todas as pessoas adorarem 

Deus à sua maneira – em todo o mundo. A terceira é ausência de miséria que, 

traduzida em termos mundiais, significa entendimento económico, que garantirá a 

todas as nações uma vida saudável e pacífica para todos os seus habitantes – em todo 

o mundo. A quarta é a ausência do medo, que, traduzida em termos mundiais, significa

uma redução mundial dos armamentos a tal ponto e de tal forma que nenhuma nação

estará em posição de cometer um ato de agressão física contra qualquer nação vizinha

– em qualquer parte do mundo. É uma definitiva direção para um tipo de mundo ao

alcance no nosso tempo e na nossa geração (Roosevelt 1941: 43).

2.1. A Magna Carta 

Se a história é o registo da mudança política, social e cultural, então a mudança social é 

interpretada como mudança estrutural existindo uma história para ser aqui contada, embora já 

tenha sido contada muitas vezes. Contudo, vamos tentar encetar aqui uma versão concentrada 

nos processos relevantes para a compreensão à luz dos direitos humanos. Sabemos que os 

sistemas recíprocos de direitos e deveres (obrigações) são tão antigos como os próprios seres 

humanos. A ideia de que, em virtude da dignidade humana e da humanidade, todo o ser humano 

tem direito a determinados direitos e deveres (obrigações), é uma ideia razoavelmente recente. 

Na lex talionis5 reside o ponto de apoio para o comportamento de um ser humano para com o 

outro ser humano. Numa atitude egocêntrica, podemos dizer: “faz aos outros o que queres que 

os outros te façam a ti”, uma referência universal centrada em Deus. Esta lógica é expressa no 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus: 

Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o 

fizeste. Sempre que deixaste de fazer isto a um destes pequeninos, foi a mim que o 

deixastes de fazer (Bíblia 1941: 56). 

Portanto, podemos dizer que a matriz dos direitos humanos se encontra em tradições e 

documentos antigos de muitas culturas. O resto da história pode ser contado rapidamente, 

usando o princípio da inércia estrutural ou isomorfismo através do tempo. Dois processos 

tiveram lugar: a aristocracia substituiu o clero no topo da hierarquia social e o aristocrata 

máximo, o rei-imperador, tomou as características de um deus. Exemplo desta tendência é a 

célebre frase do monarca absolutista francês Luís XIV, o Rei Sol: “L’État c’est moi”, isto é, “O 

5 Lex talionis é a célebre Lei de Talião que é referida atualmente como uma lei cruel e bárbara. A palavra Talião 

que vem do latim talio, significa “tal” ou “igual” reforça a ideia de equilíbrio entre justiça e injustiça. Esta lei 

descreve mais a vingança do que a necessidade de punir com justiça “Olho por olho, dente por dente”. No decorrer 

da história permitiu comportamentos bárbaros e brandos descritos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. 
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Estado sou eu”. O rei tornou-se rex gratia dei e o clero die regimenten, reproduzindo a hábil 

afirmação de César: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, isto é, deve ser dado a 

cada um o que lhe é devido. Gradualmente, o rei e o povo são modelados na relação entre Deus 

e o cristão. Face a esta história, o homem, através do tempo, sentiu necessidade de estabelecer 

limites no que respeita aos poderes dos governantes (rei / imperador) contra a liberdade dos 

governados (povo / cidadãos). Por isso, o ser humano procurou estabelecer um leque de direitos 

e garantias fundamentais enquanto direitos dos cidadãos, ideia que se foi consolidando de forma 

mais clara a partir das revoluções do séc. XVIII. 

Todavia, já nas primeiras coletividades humanas, segundo referências muito antigas que 

remontam ao tempo dos hebreus, os poderes dos governantes estavam limitados pelos 

chamados poderes do “senhor”, e os profetas determinavam os limites desses poderes. Estas 

comunidades agrárias eram reguladas por costumes religiosos, isto é, por convicções religiosas, 

não havendo nada escrito a impor limites. No entanto, no seio destas comunidades germinaram 

as primeiras sementes do que mais tarde viria a constituir a “Constituição” de um povo regido 

pela democracia.  

Também na época medieval dominada pelo feudalismo, os senhores feudais exerciam 

todos os poderes. Imperava a ideia de que o rei só seria rei se respeitasse a lei, um conceito 

amplo que contemplava o direito natural e os costumes. Se o rei não cumprisse esse limite 

estaria desrespeitando as “ordens de Deus”, dada a prevalência do poder da Igreja nessa época. 

Na Grécia antiga vigorou uma forma de organização chamada polis (ou cidade-Estado), 

cujo modelo foi Atenas, onde se vivia em democracia direta, isto é, os cidadãos participavam 

ativamente nas decisões da comunidade. Esta foi uma afirmação da cidadania e dos direitos dos 

cidadãos na polis. Sócrates afirmou um dia: “É necessário que os homens bons sigam as leis 

más, para que os homens maus sigam as leis boas.” (Sócrates 1786: 23). Sócrates concebeu o 

homem como a medida de todas as coisas, valorizando um governo limitado pela lei. Ele 

próprio morreu, porque observou a lei.  

Platão e Aristóteles conceberam uma teoria de governo, nas formas puras e impuras, 

que ainda hoje tem alguma pertinência como pode ver-se na citação que se segue: 

Para os atenienses, a lei escrita é o grande antídoto contra o arbítrio governamental, 

pois, como escreveu Eurípides na peça As Suplicantes (verso 432), uma vez escritas 

as leis, o fraco e o rico gozam de um direito igual” (Comparato 2008: 45). 

Assim, ao longo da história as pessoas adquiriram direitos e responsabilidades através 

da sua qualidade de membros de um grupo, de uma família, de uma nação, de uma religião, de 
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um estrato social, de uma comunidade ou de um órgão. Na realidade, todas as sociedades, tanto 

sob a forma de tradição oral, como sob a forma de tradição escrita, tiveram sistemas de 

propriedade e de justiça, bem como formas de cuidar da saúde e do bem-estar dos seus 

membros.  

Podemos dizer que a Magna Carta (Magna Charta Libertatum - Inglaterra, 1215) foi 

considerada a primeira “Constituição Inglesa”, porque estabeleceu uma limitação ao poder do 

rei, garantindo o direito de propriedade, sobretudo da burguesia. O processo de formação da 

“Constituição Inglesa” foi peculiar, pois não foi fruto de revoluções. Em vez disso, ao longo da 

história foi acomodando diversas forças (rei, igreja e burguesia), criando um governo 

equilibrado. Assim, a Magna Carta (1215-1225) surgiu como documento reivindicativo dos 

direitos individuais, precursora de muitos documentos escritos de direitos humanos da 

atualidade. No entanto, muitos dos direitos proclamados neste documento, quando levados à 

prática, ainda excluíam as mulheres, as pessoas de cor e os membros de determinados grupos 

sociais, religiosos, económicos e políticos. Ainda assim, muitos dos oprimidos em todo o 

mundo basearam-se nos princípios expressos neste e em outros documentos antigos para 

apoiarem revoluções reivindicativas do seu direito à autodeterminação. Neste período, os 

direitos de  universal e a proclamação das liberdades consagradas pelas revoluções encheram 

muitos dos textos de vários documentos de relevância para o estudo dos direitos individuais e 

sociais que passaram a ser designados por declaration, bill e act. 

Nas diferentes monarquias, com o poder do rei redigiram-se “pactos”, “forais” e “cartas 

de franquias”, textos escritos outorgantes da proteção dos direitos individuais e sociais, entre 

os quais destacamos o de Leão e Castela (1188), o de Aragão (1265), o da Biscaia (1526), as 

Ordenações e Cartas Régias dos reis de Portugal, e o mais famoso de todos, a Magna Carta 

Inglesa (1215-1225). A difusão da Magna Carta inglesa operou-se durante a Idade Moderna, 

quando a vontade do rei era a lei, e o rei era ele mesmo o Estado autoritário e totalitário.  

A Magna Carta (Magna Charta Libertatum) não constituiu em si mesma uma criação 

original ou um modelo constitucional. Era redigida em latim com o intuito de dificultar o acesso 

aos iletrados, mantendo as normas virtualmente inacessíveis ao povo, tendo sido traduzida para 

inglês apenas no séc. XVI. Não obstante, a Magna Carta constituiu um importante avanço, 

sendo inegável a sua influência em todas as Constituições modernas, por ter iniciado aquilo que 

hoje chamamos de constitucionalismo.  

A Magna Carta, também conhecida como a “Grande Carta das Liberdades Inglesas” 

(em exposição permanente na Biblioteca de Londres), cuja primeira edição data do séc. XIII, é 
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considerada por alguns teóricos do Estado como “a primeira Constituição do mundo moderno”, 

pois contém na redação do seu texto a evolução da valorização dos direitos inerentes à pessoa 

humana. Os direitos humanos são fortemente marcados pelo aparecimento da Magna Carta, ou 

Magna Carta de João Sem Terra, resultou de uma rebelião da nobreza inglesa em 

circunstâncias de insatisfações de bispos e barões relativamente a atos do monarca, tendo em 

vista obrigar o rei a respeitar certos direitos individuais inerentes à pessoa humana.  

Face à aprovação deste documento, o rei João Sem Terra passou a ficar subordinado ao 

Parlamento inglês, devendo respeitar os direitos individuais que passaram a ter proteção legal. 

Após outorgada a Magna Carta, o próprio João Sem Terra violou-a inúmeras vezes e o povo 

não reconheceu a devida importância desta espécie de “acordo de paz” entre algumas forças 

sociais poderosas e o rei.6 No entanto, este documento foi o princípio da ideia de “Constituição” 

e das teorias jurídicas e políticas a respeito da necessidade de limitar o poder do rei. O principal 

instituto jurídico inaugurado na Magna Carta é o da personalidade.7  Citamos as palavras 

esclarecedoras de Aníbal Pinto Castro: 

Os direitos de personalidade configuraram-se com as novas regras estabelecidas: 

nenhum homem livre pode ser privado dos seus direitos à vida, à liberdade ou à 

propriedade, a não ser por julgamento legal de seus pares ou pela “lei da terra”, a law 

of the land era a fórmula originária do princípio posteriormente assimilado pela 

locução due process of law (Castro 1989: 2). 

Assim, podemos afirmar que os principais direitos naturais, que segundo Locke irão dar 

fundamento filosófico às teorias do Estado liberal, a partir do séc. XVII,8 já estavam nos termos 

da Magna Carta do séc. XIII (o direito à vida, à liberdade e aos bens). O princípio do due 

process of law assumirá, inicialmente, no direito norte-americano, o papel de um princípio 

modelador da ordem democrática que vigorará até à modernidade. Segundo Mori: 

Diversas menções à privacidade podem ser encontradas na Bíblia, em textos gregos 

clássicos e mesmo da China antiga, enfocando basicamente o direito, ou então a 

necessidade da solidão. Na Inglaterra do século XVII estabeleceu-se o princípio da 

6 Foi só com as reedições que foram feitas por Henrique III (em 1217 e 1225), filho do rei João, que a nação inglesa 

passou a dar maior importância ao acordo – inclusive o documento exposto na biblioteca britânica não é a primeira 

versão de 1215, mas é de 1225. 
7 Como a proibição da detenção injusta não possuía instrumento correspondente para fazer valer junto às 

autoridades o direito declarado, o habeas corpus logo apareceu como instrumento útil para essa finalidade. Mas o 

primeiro documento jurídico que descreve uma proteção de direitos como a pretendida pelo habeas corpus foi 

uma lei inglesa de 1679, que determinava que a liberdade física é um direito absoluto do homem, já referido na 

Magna Carta como direito natural – logo, faculdades como ir, ficar e vir deveriam ter medidas específicas e 

concretas de proteção. 
8 Em 1629 surge outro instrumento conhecido como a Petição de Direitos, que significou uma revalidação dos 

direitos da Magna Carta pelo Parlamento inglês, já sob o reinado de Carlos I, porém não alcança significativa 

efectividade. 
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inviolabilidade de domicílio – man´s house is his castle, que iria dar origem à tutela 

de alguns aspectos da vida privada do homem. Ainda na época feudal, a casa da 

família passou a representar um espaço de intimidade, proporcionado a separação da 

vida da comuna e indo ao encontro de interesses pessoais – a intimidade do sono, do 

almoço, do ritual religioso, talvez até do pensamento, e com a família burguesa a ideia 

do ensinamento em casa e de cada indivíduo em seu quarto passou a ser vista como 

condição de habitabilidade. Mesmo assim não foi o homem do medievo, por demais 

integrado a uma vida cotidiana de carácter coletivista, que desejou o isolamento. No 

outono da Idade Média surgia o homem burguês que, juntamente com sua necessidade 

da propriedade privada, precisava também de uma vida privada. O burguês passou a 

se isolar dentro de sua própria classe, dentro da sua própria casa – dentro da sua 

propriedade (Mori 2001: 23). 

Atualmente, para a Constituição de um Estado de direito, o princípio due process of law 

aparece como norma fundamental, já que estabelece a necessidade da legalidade dos atos de 

privação de todo tipo de liberdade ou dos bens de qualquer pessoa. A Magna Carta constituiu 

um dos monumentos legislativos europeus do nosso milénio, sendo considerada, 

nomeadamente, como precursora dos direitos fundamentais universais do nosso tempo.  

A Magna Carta nasceu das peculiares condições de insegurança e de incerteza quanto 

ao destino político das casas então dominantes, protegendo principalmente a Igreja, os grandes 

burgos, os homens livres do reino, a nobreza, os mercadores, os clérigos e os devedores face à 

especulação de credores usurários. Os alegados excessos opressivos do monarca conduziram 

as classes dignitárias inglesas a unir esforços e, baseados numa Carta que em 1100 o rei 

Henrique I lhes outorgara, exigiram do monarca a garantia de certas prerrogativas, tais como a 

proteção dos herdeiros, a sujeição ao Conselho do Reino da autorização para o lançamento de 

impostos, a garantia de liberdade para as grandes cidades, a liberalização do comércio com o 

estrangeiro, a proteção da vida, da propriedade e da liberdade, a sujeição da faculdade de 

punição dos barões e eclesiásticos apenas aos seus pares e outras regalias que reconduziram o 

ordenamento régio a uma verdadeira Carta de privilégios. 

A par da Magna Carta (Altavila 1989: 34) cita, por vezes, o Confedaratio Cum 

Principibus Eclesiasticis, de 1220, e o Statutum in Favorem Principium, de 1232. Mais tarde, 

em 1297, Eduardo de Inglaterra, conquistador do País de Gales, confirmou a Magna Carta e 

aprovou o estatuto relativo à Tallage (imposto sobre o uso de terras da Coroa). Estes 

documentos apresentaram-se, pois, como limitações ao poder régio que os soberanos aceitaram 

durante o séc. XIII. E, por isso mesmo, estes documentos são tidos como precursores dos 

direitos fundamentais da pessoa humana e entendidos como limitações ao exercício do poder e 

ainda como redutos capazes de proteger os cidadãos da tentação totalitária e autoritária do poder 

político reinante. 
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Na contextualização histórica dos direitos humanos sempre se falou de leis de proteção 

aos mais fracos. Como podemos entender hoje, estas concretizaram-se, a partir da Carta 

Magna, para conter o poder da Coroa, para que esta não pudesse tirar as terras e intervir na 

propriedade da população. Ninguém pode ser detido, preso ou despojado dos seus bens e 

liberdades, senão em virtude do julgamento de seus pares, segundo as leis do país.  

Depois veio a Bill of Rights, um novo documento para proteger a população inglesa face 

à Coroa, pois era ilegal a decisão que se atribuia à autoridade real para suspender as leis ou o 

seu cumprimento. A lei está acima e não se pode suspender a lei.  

A Magna Carta marcou o princípio da monarquia constitucional na Inglaterra. Por meio 

da Magna Charta Libertatum afirmou-se, ainda que implicitamente, pela primeira vez na 

história medieval e também da humanidade, que o rei tinha de obedecer e respeitar as próprias 

leis que ditava. Cinco séculos antes, Santo Isidoro (560-636), bispo de Sevilha, defendeu de 

forma precursora que o príncipe deveria obedecer às leis que ele próprio promulgava, pois “só 

quando o rei respeita as leis, se pode esperar que elas sejam obedecidas por todos” (Comparato 

2008: 80).  

Como podemos ver, aqui reside a pedra angular para o que viria a ser a construção da 

hodierna democracia: “a limitação do poder dos governantes, não apenas por normas 

superiores, costumeiras ou canônicas, mas também por direitos subjetivos escritos dos 

governados” (Amaral 2006: 219).  

Em suma, a Magna Charta Libertatum foi um tratado de direitos e deveres limitadores 

do poder do Estado, um documento oficial de concessões e reconhecimento dos limites do poder 

real; embora redigido de forma vaga, teve enorme importância no longo processo de 

desenvolvimento da teoria dos direitos humanos fundamentais, “uma vez que muitas das suas 

cláusulas se limitavam a dispor sobre situações específicas, de importância meramente 

transitória” (Sampaio 2004: 150).  

Tanto é verdade que, “quando da sua assinatura, o próprio diploma previa vigência 

predeterminada de apenas três meses” (Comparato 2008: 79). Porém, a inclusão no preâmbulo 

da Magna Carta da “obrigação de respeitar as suas disposições pelos sucessores do rei João 

acabou por obrigar os soberanos subsequentes a jurá-la” (Amaral 2006: 207).  

A Magna Carta foi um documento que ficou para além do seu tempo, pois ainda hoje 

três das suas disposições fazem parte da legislação inglesa em vigor, ainda que parcialmente, 

como refere o Statute Book, registo oficial das leis inglesas: os números 1 (um), que trata dos 

privilégios da Igreja Católica Apostólica Romana, 9 (nove), que trata dos privilégios das 
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cidades, e 29 (vinte e nove), que trata do julgamento pelos pares – tribunal de júri – e do devido 

processo legal (Comparato 2008: 79).  

Talvez pela primeira vez na história, através da Magna Carta se estabeleceu uma lista 

de direitos contra o poder do rei, limitando o seu poder arbitrário e absoluto de decisão, 

deixando cair o dever moral, para dar lugar ao dever jurídico, e o reconhecimento de direitos, 

ainda que apenas de alguns dos cidadãos, face ao poder público: “Serviu, sem dúvida, como 

um farol, guiando pensadores, filósofos, juristas e pensadores em geral na longa jornada 

afirmativa dos direitos e garantias fundamentais” (Amaral 2006: 154).  

A invenção da imprensa seria decisiva na multiplicação, acesso e utilização dos novos 

códigos como instrumento legal da conduta social. Contudo, foi apenas com o surgir dos 

Estados contemporâneos que se produziram códigos capazes de garantir os direitos neles 

consignados, instrumentos coletivos de referência legal. 

2.2. Habeas Corpus Act 

O Habeas Corpus Act, de 27 de Maio de 1679, oficialmente “An Act for better securing 

the liberty of the subject, and for prevention of imprisonments beyond the sea”, (Habeas Corpus 

Act 1679), foi uma lei do parlamento inglês aprovada durante o reinado de Carlos II, na dinastia 

Stuart, um dos últimos soberanos católicos da Inglaterra, segundo Comparato, “O parlamento, 

maioritariamente protestante, procurou pelo Habeas Corpus Act limitar o poder real de prender 

os opositores políticos sem sujeição a um processo criminal regular” (Comparato 2008: 88).  

É na Magna Charta Libertatum, de 1215 (cláusula 39), que encontramos o primeiro 

reconhecimento formal do direito ao Habeas Corpus Act. O Habeas Corpus Act, de 1679, 

dispunha em inglês, na cláusula 39, uma das mais importantes do documento, por ser o seu 

“coração”:  

No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or 

outlawed or exiled, or deprived of his standing in any other way, nor will we proceed 

with force against him, or send others to do so, except by the lawful judgment of his 

equals or by the law of the land. (s.d., s.p.) (Habeas Corpus Act 1679). 

Assim, é possível encontrar as origens do Habeas Corpus Act, no seu antecedente 

romano do interdito libero homine exhibendo, isto é, “hábil a atacar, qualquer que fosse o 

constrangimento ilegal à liberdade física” (Miranda 1999: 53). Também antes da Magna Carta 

havia soluções jurídico-processuais de uso corrente com o mesmo fim do Habeas Corpus Act, 
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como o de homine replegiando, o mainprize e o de odio et atia, que foram lentamente deixando 

de ser utilizados após 1215 (Miranda 1999: 58). 

Contudo, o ato de 1679 não teve por objetivo declarar o Habeas Corpus Act como 

solução jurídica, mas teve o condão de reafirmar e fortalecer a sua antiga cláusula, uma vez que 

o referido direito já era conhecido e utilizado no sistema jurídico inglês, pelo menos há três

séculos, como mandado judicial em caso de prisão arbitrária (Comparato 2008: 88). 

Pode-se dizer que o Habeas corpus Act é o documento de reivindicação sumária do 

direito de liberdade pessoal, quando aplicado, estende-se este a todos os casos de prisão ou 

constrangimento ilegal, por ato de autoridade pública ou mesmo particular. Devido à sua origem 

inglesa, é comumente chamado de writ, do inglês written, escrito, que significa, em linguagem 

jurídica,  

um mandato expedido pelo órgão jurisdicional competente, no exercício de sua função 

jurisdicional, endereçado a quem quer que esteja a ilegalmente restringir a liberdade 

de pessoa alheia, seja autoridade ou mesmo particular, devendo este apresentá-la 

perante aquele para que venha a decidir o destino a ser dado ao paciente (Miranda 

1999: 110-111).  

Segundo Diomar Ackel Filho, acerca do Habeas Corpus Act: 

Na génese das garantias fundamentais do direito do homem, ocupa o primeiro lugar, 

pois inaugurou o rol dos instrumentos que asseguraram as liberdades públicas. É uma 

síntese de ação mandamental de grande eficácia, remédio e garantia, a serviço da 

liberdade (Filho 1991: 29).  

A designação, Habeas Corpus Act traduz, na sua origem etimológica, as palavras 

iniciais do mandato emitido pelo Tribunal, endereçado a quem quer que tivesse sob sua guarda 

ou poder o “corpo” do detido. Habeas, de habeo, habere, exibir, trazer, o corpus, literalmente 

o “corpo” do detido, submetendo-o, juntamente com o caso, à apreciação do Tribunal (Miranda

1999: 56). 

Assim, por meio do Habeas Corpus Act, leva-se à presença do órgão judicial 

competente tanto o corpo quanto o caso do paciente cuja liberdade pessoal está a ser ilegalmente 

restringida. O Habeas Corpus Act foi também um dos documentos mais importantes da história 

constitucional inglesa.  

Pontes de Miranda referiu-se acerca dele como sendo “uma outra Magna Carta” 

(Miranda 1999: 46). Embora já existisse há algum tempo na Inglaterra, o Habeas Corpus Act 

estava limitado na sua eficácia, pois não existiam regras processuais adequadas. Como diz 

Miranda: 
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As ordens de habeas corpus eram denegadas a cada momento. Muitas vezes, o que 

era bem pior, desobedecidas. Os sofismas, a trapaça e a timidez conspiravam, de mãos 

dadas ao rei, contra o inestimável remédio processual. De posse de certos 

“precedentes”, tudo se conjecturava e entretecia para tornar ineficazes as ordens de 

soltura. A parte que tinha um homem preso podia deixar de obedecer ao primeiro writ, 

e esperar, sem que apresentasse ao tribunal o corpo do paciente, a expedição da 

segunda ou mesmo terceira ordem, a que se davam os nomes de alias e pluries 

(Miranda 1999: 91). 

Ainda na opinião deste autor: 

Entre as principais garantias estabelecidas pelo documento, pode-se destacar: o direito 

de toda pessoa presa, sendo conduzida à presença de magistrado, receber ordem de 

habeas corpus, devendo ser relaxada a prisão se pudesse ela prestar uma caução, 

comprometendo-se a comparecer aos tribunais ordinários; a instituição de pesada 

multa (£ 500,00) em face dos magistrados que se recusassem a apreciar o pedido de 

habeas corpus, bem como ao oficial público ou carcereiro que se descuidasse de 

elaborar relatórios sobre a execução da ordem de habeas corpus, deixasse de remeter 

o prisioneiro, nas seis horas posteriores ao interrogatório, cópia da ordem de prisão

ou transportasse o preso de uma prisão para outra, sem motivo suficiente ou

autorização (£100,00 ou £200,00, no caso de reincidência), todas revertidas em

proveito da parte lesada (paciente); a proibição de deportação para lugares além-mar,

compreendidos ou não nos territórios do domínio britânico, à excepção dos

criminosos condenados que solicitassem-na; a proibição de pessoa posta em liberdade

por ordem de habeas corpus ser novamente presa, pelo mesmo delito (sob pena de

multa de £ 500,00) e, por fim, a fixação de prazo máximo de 20 (vinte) dias para levar

um preso à presença dos juízes do reino (Miranda 1999: 96-97).

Devido à influência inglesa sobre as treze colónias da América do Norte, verificou-se a 

importação do direito britânico para os EUA, que, quando se tornaram a “grande República do 

Norte” (Miranda 1999: 71), inseriram na sua Constituição a expressa garantia de que “The 

Privilege of the Writ of Habeas Corpus shall not be suspended, unless when in Cases of 

Rebellion or Invasion the public Safety may require it” (Constituição dos Estados Unidos da 

América, art.º 1º, secção 9).  

Portanto, foi reafirmada a garantia do Habeas Corpus Act, ficando assim assegurado 

que tal direito não podia ser suspenso, excepto no caso de rebelião ou de invasão para garantir 

a segurança pública. A criação do “direito ao mandato” (right to the writ) (Miranda 1999: 93), 

que implicava a violação da liberdade, traduziu-se desde logo na sólida garantia individual, 

“retirando dos déspotas, uma de suas armas mais preciosas: as prisões arbitrárias” (Silva 1999: 

153).  Ainda, segundo Fábio Konder Comparato: 

A importância histórica do habeas-corpus, tal como regulado pela lei inglesa de 1679, 

consistiu no facto de que essa garantia judicial, criada para proteger a liberdade de 

locomoção, tornou-se a matriz de todas as que vieram a ser criadas posteriormente, 

para a proteção de outras liberdades fundamentais. Na América Latina, por exemplo, 
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o juízo de amparo e o mandado de segurança copiaram do habeas-corpus a 

característica de serem ordens judiciais dirigidas a qualquer autoridade pública 

acusada de violar direitos líquidos e certos, isto é, direitos cuja existência o autor pode 

demonstrar desde o início do processo, sem a necessidade de produção ulterior de 

provas (Comparato 2008: 89).  

 

 

O Habeas Corpus Act foi, sem dúvida, “um desses monumentos históricos que, à 

semelhança da escultura grega, definem a sua época, salientam o seu ideal, molduram as suas 

virtudes” (Miranda 1999: 98) e como refere  Diomar Ackel Filho, este “representa o início da 

lenta conquista dos meios processuais de transformação de um direito nominal em direito 

material, efectivando tal acção mandamental garantista como remédio constitucional, a serviço 

da liberdade” (Filho 1991: 29). 

 

2.3. A Petition of Rights e a Bill of Rights 

 

Carlos I, rei de Inglaterra, foi forçado a reconhecer, pela subscrição da Petition of Rights 

(Petição de Direitos), em 1628, diversas proteções tributárias que garantiam a liberdade do 

indivíduo no caso de inadimplência.  

A Bill of Rights (Petição de direito) de 1689, oficialmente An Act Declaring the Rights 

and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown, comumente chamado 

Bill of Rights, pôs fim ao regime absolutista, pela primeira vez desde que surgiu na Europa.  

Depois, Carlos II recebeu idêntica pressão e, pela assinatura do Habeas Corpus 

Amendment Act, que regulamentava esse instrumento jurídico de garantia pessoal anteriormente 

previsto na Common Law, que garantia a “liberdade e a segurança” individual contra as prisões 

e as penas arbitrárias, tornou obrigatória a apresentação rápida perante um juiz cuja 

independência deve ser assegurada em relação ao poder executivo.  

A Petition of rights e a Bill of Rights são exemplos de pactos escritos que foram 

moldando o constitucionalismo inglês e lei inglesa, com a progressiva limitação do poder dos 

governantes e da burguesia. Foram-se aprimorando as ideias de liberdade dos cidadãos, do 

tribunal de júri, do Habeas Corpus, da liberdade religiosa, do acesso à justiça, e do processo 

legal devido.  

A declaração de direitos BilI of Rights, de 1689, como podemos (ver Anexo I), surgiu 

dotada de 13 (treze) artigos que cristalizavam e consolidavam os ideais políticos do povo inglês, 

exprimindo significativas restrições ao poder do Estado, impondo o princípio da legalidade, 

criando o direito de petição e imunidades parlamentares.  
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Entretanto, a BilI of Rights restringia vigorosamente a liberdade religiosa. No entanto, 

as liberdades pessoais que se procuraram garantir pelo Habeas Corpus e pela Bill of Rights não 

beneficiavam todos os súbditos de Sua Majestade, mas preferencialmente o clero e a nobreza. 

A novidade era que, pela sua formulação mais geral e abstrata relativamente à Magna Carta, a 

garantia dessas liberdades individuais acabou por beneficiar muito a burguesia rica. Pode-se 

mesmo afirmar que, sem esse novo estatuto das liberdades civis e políticas o capitalismo 

industrial dos séculos seguintes dificilmente teria prosperado. 

O Habeas Corpus consagrava a proibição de quaisquer detenções que não fossem 

acompanhadas de ordem expressa e escrita, impondo ainda que os detidos fossem presentes a 

um Tribunal, no prazo máximo de três dias. Em 1689, Guilherme e Maria de Orange foram 

confrontados com a necessidade de aceitarem a declaração de direitos elaborada pelo 

parlamento inglês, a Bill of Rights (Lei de direitos do cidadão), como condição tácita do seu 

acesso ao trono deixado vago por Jaime II.  

Em consequência da Revolução Gloriosa de 1688, que marca o fim definitivo da 

prerrogativa da coroa britânica sobre o parlamento, surgiu o segundo documento basilar sobre 

a proteção de direitos dos indivíduos face ao Estado, a Bill of Rights, declaração inglesa de 

direitos, de valor nacional, que baseia a realeza na soberania nacional e não no direito divino, 

apresenta a supremacia da lei em relação ao rei, a soberania do parlamento, o direito de petição 

e de voto, a liberdade individual e as garantias judiciárias. 

Foi apenas sob a égide de Guilherme de Orange que as liberdades e garantias foram 

efetivamente respeitadas, com o fim do absolutismo monárquico na Inglaterra. Os direitos 

consagrados na “Magna Carta” foram restabelecidos com a declaração de direitos de 1689, Bill 

of Rights e demais atos posteriores. Guilherme de Orange tornou-se rei da Inglaterra com o 

nome de Guilherme III, depois de assinar a Bill of Rights, em 16 de Dezembro de 1689, tendo 

instituído um governo parlamentar. 

Na Declaração de direitos estão os limites de atuação do monarca. Ele foi obrigado a 

submeter ao parlamento a aprovação de qualquer aumento de impostos e devia garantir a 

liberdade de imprensa, a liberdade individual e a liberdade de propriedade privada.  

O anglicanismo foi confirmado como religião oficial e toleraram-se todos os credos, 

menos o católico. Observou-se uma alternância entre a nobreza latifundiária e a burguesia 

urbana. Desta forma a monarquia absoluta inglesa foi substituída pela monarquia 

constitucional, que limitou a autoridade real com a Declaração de direitos (Constituição), 

assinalando a ascensão da burguesia ao controle do Estado. Qualquer das declarações 
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enunciadas não tinha  geral, universal ou nacionalista, limitando-se a atualizar os antigos 

direitos e liberdades dos ingleses. 

A Bill of Rights era já uma Declaração de direitos, próxima do modelo que foi 

estabelecido depois pela Declaração francesa, apesar de o seu sentido não ser a proclamação 

(com alcance filosófico-universal) de direitos individuais, quanto à regulação das relações 

mantidas entre a coroa, os nobres e os representantes da sociedade presentes no parlamento, 

com vista a subtrair o seu funcionamento ao capricho dos monarcas. A Bill of Rights proibia a 

imposição de tributos sem o prévio assentimento dos representantes dos nobres e do povo e 

negava ao rei certas faculdades, como a de suspender as leis ou dispensar o seu cumprimento, 

de manter um exército permanente, de estabelecer tribunais de exceção e de coartar a liberdade 

dos eleitores e eleitos do parlamento. Este documento teve implicações na institucionalização 

permanente da separação dos poderes do Estado, à qual, meio século depois, se referiu 

elogiosamente Fábio Konder Comparato:  

A partir de 1689, na Inglaterra, os poderes de legislar e criar tributos já não são 

prerrogativa do monarca, mas entram na esfera de competência reservada do 

Parlamento. Por isso mesmo, as eleições e o exercício das funções parlamentares são 

cercados de garantias especiais, de modo a preservar a liberdade desse órgão político 

diante do chefe de Estado (Comparato 2008: 93).  

A Bill of Rights influenciou fortemente a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, em França e a Constituição Americana, na América do Norte. Embora não tenha sido 

uma declaração de direitos dos cidadãos propriamente dita, o documento representou a 

definitiva divisão de poderes no Estado inglês, criando, nas palavras de Fábio Konder 

Comparato,  

aquilo que a doutrina constitucionalista alemã do século XX viria a denominar, 

sugestivamente, uma garantia institucional, isto é, uma forma de organização do 

Estado cuja função, em última análise, é proteger os direitos fundamentais da pessoa 

humana (Comparato 2008: 93-94).  

A Bill of Rights é considerada ainda hoje como um dos mais importantes textos 

constitucionais da Grã-Bretanha e integra a Constituição (material) do Reino Unido.  
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2.4. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em França 

Depois da Inglaterra, surgiram nos Estados Unidos da América Declarações que 

inspiraram a mais conhecida: a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão 

proclamada pela Revolução Francesa de 1789.9  

Os direitos aí consagrados foram acolhidos pelas Constituições que se lhe seguiram em 

todo o mundo ocidental.  

Duas das características essenciais do direito moderno são: 

- por um lado, a formalização lógica e sistemática dos princípios, regras e normas

jurídicas, que deslocou a motivação da obediência de critérios baseados na teologia e

na tradição, para uma justificação de ordem legal-racional fundada na crença na

validade de normas gerais e impessoais, e não no arbítrio dos detentores do poder;

- por outro lado, o direito positivo, no duplo sentido da busca pela certeza jurídica,

mediante a sistematização escrita da ordem normativa.

Considerando que o desconhecimento, o esquecimento ou o desprezo pelos direitos do 

homem são causas de desgraça pública e de corrupção dos governos, os representantes do povo 

francês resolveram aprovar, numa declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e 

sagrados do ser humano. Esta declaração pretendia recordar incessantemente a todos os seus 

direitos e os seus deveres, para que os atos do poder legislativo e do poder executivo, 

confrontados com o objetivo de todas as instituições políticas, fossem mais respeitadores dos 

direitos fundamentais e para que as reclamações dos cidadãos, baseadas agora em princípios 

simples e incontestáveis, se enquadrassem sempre na defesa da Constituição Francesa e na 

felicidade de todos os cidadãos franceses.  

Em consequência, a Declaração reconhece e declara os Direitos do Homem e do 

Cidadão. A Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de Agosto de 

1789,10 de cariz universal, é considerada como o arquétipo de todas as declarações de direitos 

humanos: soberania nacional, sistema de governo representativo, primazia da livre expressão 

da vontade, separação de poderes, igualdade de todos perante a lei, justiça, presunção de 

9 A primeira Constituição Americana foi promulgada em 1788, como fruto de um compromisso entre a tendência 

republicana (que defendia a autonomia entre os Estados) e a federalista (que defendia um poder central forte), e 

os princípios que regula são fundamentalmente os mesmos: adoção da República Federativa presidencialista, 

divisão de poderes, liberdades civis e políticas, incluindo liberdade de expressão, de imprensa e crença religiosa. 
10 Que passou mais tarde a encimar a Constituição de 1791. 
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inocência, direito à resistência contra a opressão, direito à propriedade, direito à segurança, 

liberdade de consciência, liberdade de opinião e liberdade de pensamento. 

Nesta altura passa-se a declarar direitos, isto é, a proclamá-los positivamente, e não 

apenas a subentendê-los nos casos em que a lei é omissa ou não proíbe expressamente, 

vinculando o Estado, simultaneamente, jurídica e politicamente, a garantir a efetividade dos 

direitos nelas declarados. Há aqui uma importante novidade. Até então, as leis quase nunca 

declaravam direitos, limitando-se a decretar deveres. As ordens jurídicas, por assim dizer, não 

tinham capacidade para atribuir direitos subjetivos, mas apenas para prescrever obrigações e 

estabelecer as sanções aplicáveis nos casos de transgressão. 

A Déclaration des Droits de L`Homme et du Citoyen foi discutida e aprovada entre os 

dias 20 e 26 de Agosto de 1789. Esta Declaração sintetiza, em dezessete artigos, os ideais 

revolucionários da Revolução Francesa, da Bills of Rights e da revolução dos Estados Unidos 

da América. Os revolucionários franceses julgaram-se “apóstolos de uma nova ordem” (Silva 

1999: 157) que deveria ser anunciada a todos os povos.  

Pela primeira vez, foram proclamadas numa Declaração liberdades e direitos 

fundamentais de todos os seres humanos, com a intenção clara de que as disposições do 

documento fossem para todos os tempos e para todas as nações, visando abarcar não somente 

os franceses ou europeus, mas toda a humanidade.  

Justamente aí reside a sua fundamental relevância: embora tenham existido declarações 

anteriores de grande relevância, todas elas possuíam um alcance apenas para dentro de um 

território nacional delimitado. Aqui, pelo contrário, pôs-se em prática a universalidade dos 

direitos do homem.  

Relativamente ao texto da Declaração enunciada José Afonso da Silva comenta que: 

O texto da Declaração de 1789 é de estilo lapidar, elegante, sintético, preciso e 

escorreito, que, em dezassete artigos, proclama os princípios da liberdade, da 

igualdade, da propriedade e da legalidade e as garantias individuais liberais que ainda 

se encontram nas declarações contemporâneas, salvas as liberdades de reunião e de 

associação que ela desconhecera, firmado que estava numa rigorosa concepção 

individualista (Silva 1999: 158). 

Deve-se à Revolução Francesa e à Constituição dos Estados Unidos da América, de 

1788, a moderna forma de representação política, em que os representantes são eleitos 

democraticamente pela coletividade global de cidadãos.  

A Revolução Francesa veio acabar com a servidão feudal, com os privilégios religiosos, 

com a perseguição aos judeus e com o tráfico de escravos nas colónias. Todavia, foi a igualdade 
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entre os seres humanos que representou o ponto central desta revolução, como o mundo nunca 

vira até então.  

A Revolução Francesa, contrariamente à Revolução Americana, conseguiu derrubar a 

barreira entre os sexos, servindo de base ao desenvolvimento teórico do feminismo, influência 

facilmente notada nos trabalhos de Mary Wollstonecraft, autora da obra “A Reivindicação dos 

Direitos da Mulher” de 1790, considerada a pioneira do feminismo moderno (Serra 1994: 23). 

Marie Gouze Olympe de Gouges, já em 1971, escreveu e publicou um manifesto denominado 

“Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã”, reivindicando a extensão das disposições da 

Declaração “original” também às mulheres (Castilho 2010: 69). Portanto, muito embora não se 

tenha acatado de imediato tais reivindicações, a Declaração foi o marco inicial da luta pelo 

reconhecimento dos direitos civis e políticos das mulheres e pela igualdade aos homens, numa 

verdadeira democratização dos direitos humanos. Os autores da Declaração investiram-se no 

papel de proclamar abstratamente algumas “verdades da natureza” (Castilho 2010: 70). 

A Declaração de 1789 debruçava-se essencialmente sobre os direitos do indivíduo. A 

declaração de direitos naturais universais e sua aclamação fez surgir para o mundo pós-

revolução francesa a relação conflitual entre o direito natural dos seres humanos e o poder 

necessário dos Estados (criado pelos seres humanos e para os seres humanos) com base no 

contrato social.  

Este conflito entre direitos inalienáveis e a necessidade da vida social encontrou uma 

solução pela incorporação dos direitos universais nas Constituições. Entretanto, essa solução 

foi temporária, uma vez que ela significa que os Estados ainda podem ter a última palavra em 

matéria de direitos humanos.  

O fenómeno histórico que melhor evidenciou os riscos do conflito referido foi o nazismo 

alemão do séc. XX. No entanto, foi inevitável o catalisador dos horrores da Segunda Guerra 

Mundial para arrastar os direitos humanos para a agenda e para a consciência à escala global 

de várias nações. A ascensão dos ideais de extrema-direita na Alemanha revelou a consequência 

do abandono da proeminência do jusnaturalismo em nome da segurança do direito positivo. Por 

isso, podemos dizer que após a Segunda Guerra Mundial a proteção dos direitos humanos se 

tornou num problema para o direito internacional público resolver. Este passou a cumprir o 

papel universal de atribuir segurança jurídica não só aos poderes dos Estados, mas 

principalmente aos direitos dos cidadãos de todas as nações. Segundo afirma Noberto Bobbio: 

Enquanto teorias filosóficas, as primeiras afirmações dos Direitos do Homem são pura 

e simplesmente a expressão de um pensamento individual: são universais em relação 



86 

ao conteúdo, na medida em que se dirigem a um homem racional fora do espaço e do 

tempo, mas são extremamente limitadas em relação à sua eficácia, na medida em que 

são (na melhor das hipóteses) propostas para um futuro legislador (Bobbio 2004: 29). 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e as reivindicações ao 

longo do séc. XIX e XX em prol das liberdades alargaram o campo dos direitos humanos e 

definiram os direitos económicos e sociais. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

traduziu de forma depurada o espírito do seu tempo, deixando definido um verdadeiro “modelo 

teórico de liberdade”, feito não apenas de direitos naturais absolutos e inalienáveis, mas também 

dos princípios estruturantes do moderno Estado de Direito, que integraram o ordenamento 

constitucional francês e conformaram a generalidade dos ordenamentos constitucionais da 

Europa e do mundo.  

Esta Declaração é indiscutivelmente um documento de referência e de extrema 

importância no domínio dos direitos humanos, de tal forma que se impõe o seu conhecimento. 

Estava-se na época da implantação do racionalismo que iria influir no próprio conceito de moral 

que os filósofos reconduziam a um relativismo universalista e dependente dos dados da razão. 

Era também cultivada a ideia de que a paz civil assentava na paz entre os povos. Vislumbrava-

se, assim, afastar da humanidade o espetro da guerra pela união dos povos.  

Uma vez proclamadas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão as 

declarações de direitos, de forma universal para todos “todos os homens têm direito a ...”, esta 

é a expressão jurídica da necessidade de afirmar os novos princípios – sobretudo o princípio do 

império da lei em substituição ao império do monarca, e o princípio da submissão do poder ao 

Direito – passou a constituir um pressuposto necessário da noção de Estado democrático de 

direito. Uma função essencial do direito foi, a partir daí, precisamente a de enunciar direitos, 

mesmo quando as condições sociais, políticas e económicas são insuficientes para que a eficácia 

desses direitos seja plenamente assegurada.  

2.5. A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem 

All human beings are born free and 

equal in dignity and rights. Endowed 

with reason and conscience and should  

act towards one another in a spirit of 

brotherhood. 

(Universal Declaration of Human Rights 1948) 
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Thomas Jefferson, um jovem advogado virginiano de 33 anos, em julho de 1776, 

escreveu uma poesia dedicada à “liberdade humana”, cuja influência foi e tem sido até aos dias 

de hoje, aceite (Aptheker 1969: 107).  

A Declaração de Direitos da Virgínia, ou Declaração de Independência dos Estados 

Unidos da América, foi um dos primeiros documentos a declarar os direitos inerentes a todos 

os indivíduos, como pessoas humanas, convertendo-se em ponto de partida para toda a evolução 

posterior em matéria de direitos e liberdades do ser humano, influenciando não só a Declaração 

de Independência das Treze Colónias Americanas, mas também o Bill of Rights e a Déclaration 

des Droits de l’Homme et du Citoyen, ambos de 1789, entre outros.  

No dizer de António Truyol-Serra, a Declaração de direitos (Bill of Rights) de Virgínia 

é a primeira que aponta para os Direitos do Homem e do Cidadão com especificidade:  

Prescindiendo de la Declaración de Independencia de 4 de julio de 1776, que da por 

supuestos “ciertos derechos inalienables”, entre los que sólo destaca expresamente los 

relativos a “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, es la Declaración de 

derechos (Bill of Rights) de Virginia, de 12 de junio del mismo año, redactada por 

George Mason, la primera que contiene un catalogo específico de los derechos del 

hombre y del ciudadano (Serra 1994: 17). 

A Declaração de Independência das então treze colónias inglesas na América consistiu 

numa enumeração das usurpações, injúrias e abusos do governo britânico em relação aos 

colonos, caracterizando o domínio britânico de tirania absolutista sobre aqueles Estados e já 

destacava como princípio, em relação à opinião pública universal, que era necessário que os 

revolucionários declarassem o que os impelia contra tal tirania.  

As razões apresentadas aos povos do mundo para a revolução resumem-se a três ideias 

básicas:  

- a primeira, que os seres humanos são iguais em atributos, necessidades, obrigações e

desejos e têm o direito básico à vida, à liberdade e à busca da sua felicidade;

- a segunda, que para a concretização desses direitos foram criados os governos pelos

homens;

- a terceira, que o governo que não respeita tais direitos é tirano e não só pode, como

deve ser alterado ou abolido pelo povo, que tem o direito-dever de criar uma forma de

governo que lhe pareça mais apta à promoção da sua segurança e felicidade.

Como se infere do exposto, a teoria política da Declaração de Independência dos 

Estados Unidos da América é de base democrática. Por meio dela, assinalou-se a revolução da 
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ciência política, eliminando o conceito medieval de inferioridade qualitativa da vida terrena, 

comparada com os gozos celestiais. Isto é, segundo Herbert Aptheker,  

a vida não deve ser admitida como um vale de sofrimentos e lágrimas, repleta de 

sucessivos padecimentos, como que intermináveis, que devem ser suportados para 

garantir a entrada no céu; o trabalho não deve ser uma cruz a ser carregada porque o 

homem é, por natureza, mau; os governos não são os braços seculares de Deus, bem 

como os sacerdotes não são seus braços eclesiásticos (Aptheker 1969: 110).  

A visão da qualidade da vida terrena, vista pelo homem como inferioridade, serviu para 

perpetuar a hierarquia da ordem feudal que foi, portanto, rejeitada, juntamente com a 

aristocracia e a monarquia fundada no direito divino, sendo substituídas pela igualdade entre os 

seres humanos. Entendemos que tal igualdade era, na verdade, relativa, pois a Declaração da 

Independência dos Estados Unidos da América estava limitada pelas condições e costumes 

sociais vigentes na sua época, bem como pela classe que a idealizou. O maior exemplo disso 

foi que, “enquanto o documento pregava esta pretensa igualdade entre os homens, bem como 

liberdade, havia cerca de seiscentos mil escravos negros nas colónias americanas” (Aptheker 

1969: 116).  Por outro lado ainda, segundo Herbert Aptheker, tal visão foi altamente criticada 

por Friedrich Engels, que afirmou:  

É próprio do carácter puramente burguês desses direitos humanos que a Constituição 

Americana, a primeira a reconhecer os direitos humanos, estivesse simultaneamente 

confirmando a escravidão das raças escuras da América (Engels 1986: 116-117).  

Outra limitação à Declaração da Independência dos Estados Unidos da América 

consistiu no facto de ela não incluir as mulheres, quando afirmou serem “todos os homens 

criados iguais” (Aptheker 1969: 117). Por isso, Abigail, mulher de John Adams, presidente da 

América e membro do Congresso Continental, segundo as palavras de Aptheker escreveu-lhe 

dizendo:  

Não posso dizer que o acho muito generoso para com as damas; pois, enquanto 

proclama a paz e a boa-vontade, entre os homens, emancipando todas as nações, 

insiste em manter um poder absoluto sobre as mulheres (Aptheker 1969: 117).  

A independência das treze colónias inglesas na América representa o ato inaugural da 

moderna democracia. Praticamente toda a Europa vivia sob o jugo de governos déspotas e 

absolutistas. Assim, a Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787, foi um documento 

revolucionário, pois constituiu a primeira Constituição escrita, reunida num único texto 

normativo, da história político-jurídica da humanidade. A primeira Constituição transpôs 
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fronteiras, sendo uma lição e um exemplo para o mundo. Nas palavras de Saul Kussiel Padover, 

a Constituição Norte-Americana revelou-se, talvez, o mais feliz exemplo histórico de 

instrumento legal que serviu tanto como salvaguarda da liberdade individual quanto 

como laço de unidade nacional. Hoje, várias gerações após a sua elaboração, continua 

a ser um documento vivo, satisfazendo as necessidades, como sempre fez, de uma 

república grande, crescente, poderosa, tecnologicamente desenvolvida, independente. 

Em matéria de duração, flexibilidade e prudência democrática fundamental, nada 

existe que se lhe compare em parte nenhuma do mundo (Padover 1964: 3).  

Através da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América do Norte, 

adotada pelo Congresso em 4 de Julho de 1776, foi consagrada a igualdade de todos os homens 

e a titularidade, por todos, de um conjunto de direitos inalienáveis, como o direito à vida, à 

liberdade e à felicidade. Esta Declaração inspirou-se na Declaração de Virgínia de 12 de Junho 

de 1776, que expressava a noção de direitos individuais relativos a cada pessoa. Mas o grande 

instrumento vigente e garante dos direitos humanos viria sem dúvida a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, votada pela Organização das Nações Unidas em 1948, acompanhada 

de pactos internacionais e de convenções regionais subsequentes.  

A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, a 10 de Dezembro de 1948, que se pode observar em inglês (ver Anexo II a) e na 

tradução em português (ver Anexo II b). O seu preâmbulo identifica-a como a proclamação de 

um “ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações”, um ideal de paz e justiça 

assente no “reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana” e 

no respeito pelos direitos “iguais e inalienáveis” que a essa dignidade necessariamente 

correspondiam (Declaração Universal dos Direitos do Homem 1948). A Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, de 1948, é ainda hoje considerada como o principal documento 

internacional, de âmbito universal, de promoção e garantia dos direitos humanos. A autoridade 

e o valor moral que esta declaração granjeou ao longo de mais de cinquenta anos fazem dela 

uma referência intemporal e fundamental para toda a humanidade.  

A importância que hoje é atribuída à Declaração Universal dos Direitos do Homem de 

1948 é verdadeiramente extraordinária, se considerarmos que ela é apenas a expressão formal 

dos votos das Nações Unidas e não obriga, juridicamente falando, os Estados a respeitá-la. Por 

este motivo, desde a sua promulgação, em 1948, revelou-se necessário preparar um documento 

que especificasse os direitos enunciados na declaração para que os Estados fossem obrigados a 

aplicá-los.  

Em 1966 surgiu o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Pacto 
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Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Foi também adotado um Protocolo 

não vinculativo relativo ao primeiro destes pactos. O período entre 1945 e 1966 foi 

caracterizado pela luta pela descolonização, tendo os chamados países do “Terceiro Mundo” 

travado uma luta pela introdução nas convenções de 1966 do direito à autodeterminação dos 

povos. Este direito foi consagrado no artigo primeiro dos dois pactos. Apesar de existirem dois 

pactos separados, a Conferência Internacional dos Direitos do Homem (Teerão 1968) reafirmou 

que “o gozo das liberdades civis e políticas e os direitos económicos, sociais e culturais estão 

ligados e são interdependentes” (Teerão 1968: 43).  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, os dois pactos de 1966, bem como os 

dois protocolos facultativos do Pacto dos Direitos Civis e Políticos (o segundo adotado em 

1989, visa a abolição da pena de morte), constituem, no seu conjunto, a Carta Internacional dos 

Direitos do Homem. Os Pactos de 1966 instituíram dois comités para a aplicação das suas 

disposições. Foi necessário tomar medidas concretas para que os pactos ganhassem em eficácia 

e fossem efetivamente aplicados. A evolução do direito natural para o direito positivo, associada 

a acontecimentos históricos, fez eclodir um movimento de reconstrução do conceito de Estado, 

que renasceu com o propósito de atender aos anseios dos seus cidadãos. Comparato refere que, 

É a partir do período axial que o ser humano passa a ser considerado, pela primeira 

vez na História, em sua igualdade essencial, como ser dotado de liberdade e razão, 

não obstante as múltiplas diferenças de sexo, raça, religião ou costumes sociais. 

Lançavam-se, assim, os fundamentos intelectuais para a compreensão da pessoa 

humana e para a afirmação da existência de direitos universais, porque a ela inerentes 

(Comparato 2008: 11). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, contou então com a participação de 

muitos países do globo. A Declaração foi influenciada diretamente pelos dezassete artigos da 

Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en France de 1789. O texto do documento 

foi escrito por John Peters Humphrey. Apesar de não possuir vinculatividade jurídica, a 

Declaração dos Direitos Humanos é geralmente usada como sustentação para dois tipos de 

tratamento de força legal dos Direitos Humanos da ONU: o Tratado Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos e o Tratado Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, além 

de ser comumente citada em meios académicos, meios institucionais e por advogados.  

Segundo este documento, todos possuem o direito à vida, à liberdade, à educação, à 

alimentação, à saúde, à habitação, à propriedade, à participação política e ao lazer. É da 

responsabilidade da Administração da ONU, a divulgação de informações sobre a Declaração 

dos Direitos Humanos. Porém, compete ao cidadão exigir os seus direitos quando não são 

http://www.sempretops.com/informacao/direitos-humanos-%2525e2%252580%252593-resumo/
http://www.sempretops.com/informacao/direitos-humanos-%2525e2%252580%252593-resumo/
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concretizados, contribuindo para a universalização da democracia. O desprezo e o desrespeito 

pelos direitos humanos resultam de atos bárbaros que ferem a consciência da humanidade. O 

advento de um Mundo Novo em que o homem gozará de liberdade de expressão, de crença e 

de liberdade de viverem a salvo do temor da barbárie foi proclamado como o mais alto desejo 

do homem comum e da humanidade. No afirmar de Comparato: 

Abalados pela barbárie recente e desejosos de construir um mundo sob novos alicerces 

ideológicos, os dirigentes das nações que emergiram como potências no período pós-

guerra, liderados por URSS e EUA, estabeleceram na conferência de Yalta, na 

Inglaterra, em 1945, as bases de uma futura “paz”, definindo áreas de influência das 

potências e acertando a criação de uma Organização multilateral que promova 

negociações sobre conflitos internacionais, pretendendo evitar guerras e promover a 

paz e a democracia, de forma a fortalecer os Direitos Humanos (Comparato 2008: 11). 

Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de 

direito, para que o homem não seja forçado, como último recurso, à rebelião contra a tirania e 

a opressão, João Baptista Herkenhoff escreve: 

Por direitos humanos ou direitos do homem são, modernamente, entendidos aqueles 

direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua própria 

natureza humana, pela dignidade que a ela é inerente. São direitos que não resultam 

de uma concessão da sociedade política. Pelo contrário, são direitos que a sociedade 

política tem o dever de consagrar e garantir (...) (Herkenhoff 1984: 34). 

Considerando que é essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre 

todas as Nações Unidas do Mundo Global, sabendo que o conceito de nação está intimamente 

ligado a um agrupamento humano, em geral numeroso, cujos membros pertencentes a um 

território estão ligados por laços históricos, culturais, económicos e linguísticos e que pátria 

significa o país onde nascemos, achamos que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta 

a sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade, no valor da pessoa humana e na 

igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e decidiram promover o progresso social e 

melhores condições de vida.  

Segundo Valério de Oliveira Mazzuoli, 

a Declaração Universal de 1948, composta de trinta artigos, precedidos de um 

“Preâmbulo” com sete considerandos, conjugou, num só todo, tanto os direitos civis 

e políticos, tradicionalmente chamados de direitos e garantias individuais (art.º 1.º ao 

21.º), quanto aos direitos sociais, económicos e culturais (art.º 22.º ao 28.º). O art.º

29.º proclama os deveres da pessoa para com a comunidade, onde o livre e pleno

desenvolvimento de sua personalidade é possível; e o art.º 30.º consagra um princípio

de interpretação da Declaração, sempre a favor dos direitos e liberdades nela

proclamados. Assim o fazendo, combinou a Declaração, de forma inédita, o discurso

liberal com o discurso social, ou seja, o valor da liberdade com o valor da igualdade

(Mazzuoli 2000: 53).
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A DUDH afirma ainda que só os regimes democratas são compatíveis com o respeito e 

o cumprimento dos direitos humanos (art.º 11.º e 19.º, alínea 2). A democracia é a única forma

legítima de estruturação de um Estado. Ainda no seu Preâmbulo, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos aprovada em 10 de dezembro de 1948, afirma: 

Whereas recognition of the inherent dignity of all members of the human family and 

of the equal and inalienable rights is the foundation of freedom, justice and peace in 

the world (Preamble, Universal Declaration of Human Rights 1948). 

O princípio “da dignidade da pessoa humana” foi reconhecido pela sua importância. 

Segundo Alexandre de Moraes,  

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 

manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

construindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, 

de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos 

direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 

merecem todas as pessoas enquanto seres humanos (Moraes 1987: 32). 

Os chefes das nações que emergiram como potências no período pós-guerra, liderados 

por URSS e EUA, estabeleceram na conferência de Yalta, na Inglaterra, em 1945, as bases de 

uma futura “paz”, definindo áreas de influência das potências e concordaram com a criação de 

uma Organização multilateral que promovesse negociações sobre os conflitos internacionais, 

por forma a evitar guerras e promover a paz e a democracia, fortalecendo os direitos humanos. 

Neste momento tornou-se essencial que os direitos humanos fossem protegidos pelo Estado de 

direito, para que o homem não seja impelido, como último recurso, para a rebelião contra a 

tirania. Segundo João Baptista Herkenhoff,  

Por direitos humanos ou direitos do homem são, modernamente, entendidos aqueles 

direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua própria 

natureza humana, pela dignidade que a ela é inerente. São direitos que não resultam 

de uma concessão da sociedade política. Pelo contrário, são direitos que a sociedade 

política tem o dever de consagrar e garantir (Herkenhoff 1984: 34). 

Nesta perspetiva, os direitos humanos são apresentados como um projeto histórico 

sempre em construção com vista à sua realização. Reconhece-se que os direitos constituem uma 

utopia, considerada como sendo uma força que alimenta a luta, uma ideia, uma história que 

muitas vezes se constrói através de muitas vozes dos oprimidos face aos opressores, pelo 

esforço de milhares ou milhões de homens e mulheres de boa vontade que a elegem como motor 

propulsor dos direitos humanos. Os direitos do homem numa aceção quase maquiavélica têm, 

no entanto, os seus limites. Podemos pensar na fragilidade progressiva dos poderes arbitrários 
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e na expansão progressiva das liberdades. A “educação” dos e pelos direitos humanos é 

necessária, concentrando esforços numa orientação universalista.  

Os direitos humanos nasceram no contexto da civilização europeia, como momento da 

sua história. Eles estiveram, desde o começo, intimamente ligados a todo o processo que fez da 

história da Europa, a história do Mundo e da Humanidade.  

Este foi o terreno onde nasceram ou germinaram os direitos humanos. Constituem 

estes, o instrumento adequado para lutar contra o poder absoluto, contra a tirania e a crueldade, 

contra a exploração do homem pelo homem, contra a barbárie da família humana. Enfim a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, assumiu um carácter programático e educativo 

para o mundo e para a humanidade. 

2.6. A Constituição portuguesa de 1822 

Dom João, por Graça de deus, e pela Constituição da Monarquia, Rei do Reino-Unido 

de Portugal, Brasil, Algarves, D´além mar em África, etc., faço saber a todos os meus 

súbditos que as Cortes Gerais e Extraordinárias e Constituintes decretam, e Eu aceitei, 

e jurei a Constituição política da Monarquia Portuguesa (Constituição Portuguesa 
1822). 

Não temos a menor dúvida, e segundo a clássica formulação de Yuri Lotman, de que 

a linguagem modeliza dois sistemas, um sistema modelizante primário, mais ligado à 

estruturação psicológica do homem, e um sistema modelizante secundário, mais relacionado 

com a formação de um sistema de consciência onde se integram formas de arte e até de religião. 

Segundo este sistema modelizante secundário, os valores e os direitos humanos integrados no 

sistema de consciência, têm muito a ver com o texto artístico (Lotman 1978: 32). Também 

Eugénio Coseriu considera que a linguagem é uma energeia, uma atividade livre intrínseca ao 

ser humano enquanto homem livre, ativo e transformador do mundo (Coseriu 1985: 23). Disso 

também não teve a menor dúvida um literato português do séc. XVII, Pe. António Vieira, ao 

escrever e pronunciar todas as palavras – a cultura da palavra do homem livre – em prol dos 

direitos do homem. 

A história portuguesa apresenta relativamente aos direitos e liberdades fundamentais 

baseados nos direitos humanos por um lado alguns homens que se bateram pelos direitos 

humanos e pela liberdade, mas, por outro lado, outros homens pouco valorosos que, movidos 

pela conveniência, foram a reboque daqueles que através de luta audaz defenderam os direitos 

do homem. Mas a história portuguesa pela liberdade é longa e traz consigo muito sofrimento.  

Em 1822 com o regresso da família real portuguesa do Brasil, o rei D. João VI iniciou, 
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com o juramento das bases da Constituição de 1822, a monarquia constitucional em Portugal. 

A proclamação da Constituição portuguesa de 1822, que se afasta do absolutismo, ocorreu a 23 

de setembro. D. João VI fez o juramento constitucional a 1 de outubro.  

A Constituição portuguesa de 1822 consagra pela primeira vez em Portugal “os direitos 

e deveres individuais dos portugueses”, nos seus 19 artigos, que são importantes embriões na 

proclamação e defesa dos Direitos Humanos em Portugal.  

Para Portugal, teve particular importância o Título I: Dos Direitos e Deveres Individuais 

dos Portugueses. Tratou-se de uma reação natural contra o regime absolutista português, aí se 

defende a liberdade, a segurança, a propriedade e a segurança pessoal. Ninguém pode ser preso 

sem culpa formada. A casa não pode ser violada. A propriedade é um direito inviolável. 

Proclamou-se a liberdade de pensamento e de expressão como “um dos mais preciosos direitos 

do homem” e juntou-se à liberdade de expressão a liberdade de imprensa. A lei tornou-se igual 

para todos. Ficou abolida qualquer forma de tortura e repressão. Instituiu-se o direito ao 

exercício de cargos públicos e reconheceu-se a possibilidade de haver reclamações e denúncias 

de infrações à Constituição.  

À primeira Constituição, de 1822, seguiram-se outras, até à Constituição de 1976. 

2.7. A Declaração de Direitos Humanos e as Mulheres 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, das Nações Unidas de 1948, incluía a 

proclamação de que todos os direitos e liberdades humanas são para serem desfrutados 

igualmente por homens e mulheres, sem nenhum tipo de distinção ou discriminação. O art.º 2.º 

declara: 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na 

presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, 

de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de 

fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação em instaurar melhores condições 

de vida numa maior liberdade (Unesco 1945: 11).11 

Todas as convenções gerais de direitos humanos a nível nacional e internacional têm 

disposições para a igualdade e a não discriminação com base no sexo.  

11 Ver a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1984, art.º 1.º (Todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos…); art.º 7.º (Igual protecção da lei contra a discriminação.); art.º 16.º (Iguais direitos 

no casamento e após a dissolução.) e art.º 23.º (Direito a salário igual para trabalho igual.). 
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Este compromisso internacional com a igualdade contrasta com a marginalização 

económica, política e social das mulheres na maior parte dos países do mundo.  

Durante a última década, a expressão “direitos das mulheres” como “direitos humanos” 

foi usada para explorar, afirmar e corrigir a distância entre o declarado compromisso 

internacional para com a igualdade das mulheres e a experiência real das mulheres. A 

ambiguidade da expressão capta a essência da reivindicação feminista: a afirmação para a 

inclusão no projeto dos direitos humanos e uma redefinição radical do que implica esse projeto. 

Ao entrar no novo século, o caminho que os direitos humanos tomaram através destas 

contestações dará forma e alcance a novas agendas, não apenas em relação aos direitos das 

mulheres, mas mais alargadamente. O empenhamento feminista na legislação internacional 

indica que as agendas teóricas estão a emergir, isto é particularmente importante para as 

mulheres.  

Dado que o fenómeno da globalização é a palavra de ordem do milénio e os direitos 

humanos um dos poucos valores globais com um conteúdo claramente ético e potencialmente 

radical, as mulheres não têm muita escolha além de usar a legislação internacional dos direitos 

humanos para enquadrar as suas reivindicações. 

2.8. A Declaração dos Direitos da Criança 

A criança tem direito à igualdade, sem distinção 

de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião ou 

de nacionalidade. (Declaração dos Direitos da 

Criança 1989) 

Desde 1989, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção sobre 

os Direitos da Criança, tem-se verificado um crescimento sem precedentes no compromisso 

com os direitos da criança a nível internacional. Isto resulta tanto da proliferação de 

instrumentos definidores de normas universais e regionais como da quase universalidade da 

própria Convenção.  

A Convenção das Nações Unidas é o culminar de uma campanha de mais de 60 anos para 

conseguir o reconhecimento da criança como um titular independente de direitos. O significado 

da Convenção para a Criança reside não só na realização desta meta, mas também numa 

abordagem holística e abrangendo todos os direitos da criança, como uma força de 

cumprimento obrigatório. No entanto, os direitos da criança e a Convenção não deixam de ter 

os seus violadores e há um perigo real de as crianças se tornarem em centro de batalhas 
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ideológicas e de guerras de cultura que questionam a própria universalidade dos direitos do 

homem. Até que o Comité dos Direitos das Crianças descubra uma maneira de enfrentar este 

desafio, e de fazê-lo com sucesso, muitas das persistentes e perniciosas violações dos direitos 

das crianças continuarão e poderão até ser entendidas como questões dos direitos humanos. 

3. Alguns aspetos relevantes de outros documentos

Em 1945, a tomada de consciência das atrocidades e das tragédias vividas durante a 

Segunda Guerra Mundial incitou os Estados a criar a Organização das Nações Unidas para 

estabelecer a paz no mundo. A partir da II.ª Guerra Mundial, as declarações de direitos 

adquiriram uma consciência vital para a humanidade, face às atrocidades cometidas e aos 

perigos que a própria humanidade corria. A Assembleia Geral das Nações Unidas, consciente 

disso, proclamou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a 10 de dezembro de 1948.  

Através da Carta das Nações Unidas, os povos exprimiram a sua determinação, 

em preservar as gerações futuras do flagelo da guerra, em proclamar a sua fé nos 

Direitos Fundamentais do Homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na 

igualdade dos direitos entre homens e mulheres, assim como das nações, grandes e 

pequenas, e em promover o progresso social e em instaurar melhores condições de 

vida numa maior liberdade (Unesco 1945: 11). 

Desde que as medidas de proteção dos direitos humanos passaram a incorporar as 

Constituições nacionais, ganharam a designação de direitos fundamentais. Direitos 

fundamentais são aquelas normas que servem de base às demais normas, suas derivadas e / ou 

subordinadas. Se a Constituição é a lei fundamental de um Estado, os direitos fundamentais 

nela inscritos são os princípios da nação. A diferença entre direitos humanos e direitos 

fundamentais é que os primeiros são atemporais e universais, enquanto normalmente a 

referência a direitos fundamentais se limita àqueles que estão inscritos numa Constituição como 

sendo um conjunto de princípios basilares do Estado. Do mesmo modo, o Ato Constitutivo da 

Unesco (1945) afirma,  

que uma paz apenas baseada nos acordos económicos e políticos dos governos não 

conduziria à adesão unânime, duradoura e sincera dos povos e que, por consequência, 

essa paz deveria ser estabelecida com base na solidariedade intelectual e moral da 

humanidade (Unesco 1945: 11). 

A criação das Nações Unidas simboliza a necessidade de um mundo de tolerância, de 

paz, de igualdade e de solidariedade entre as nações, que faz avançar o progresso social 
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económico e cultural de todos os povos. A ação autónoma de cada Estado não chega para 

garantir o progresso e o bem-estar da espécie humana. Os objetivos das Nações Unidas, tais 

como estão expressos na Carta, visam manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver 

entre as nações relações amigáveis e, para tal, tomar medidas coletivas eficazes para reforçar a 

paz e realizar a cooperação internacional, resolvendo os problemas internacionais de ordem 

económica, social, intelectual e humanitária, desenvolvendo e encorajando o respeito pelos 

direitos do homem e pelas liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, de sexo, 

de língua ou de religião. As nações estavam convencidas de que a proteção efetiva dos direitos 

humanos era essencial para cumprir esses objetivos.  

Os direitos do homem penetraram não só na própria essência da Carta das Nações 

Unidas, como também se prolongaram pela Declaração Universal dos Direitos do Homem 

(DUDH) e por outros grandes instrumentos legais do Direito Internacional público, pela 

definição e proteção daqueles direitos. Trata-se de matéria complexa e muito diversificada, mas 

que tende para a uniformidade, sem destruir, contudo, as particularidades de cada cultura.  

No entanto, era essencial declarar a importância dos direitos do homem para um mundo 

mais justo e mais pacífico. Esses valores têm não só de ser reconhecidos, como também devem 

ser respeitados de uma forma universal por todos os homens.  

A partir da II.ª Guerra Mundial mudam as expectativas das Declarações de direitos, com 

o reconhecimento da necessidade urgente de haver mecanismos efetivos de execução prática e

eficaz. Os documentos jurídicos devem deixar de ser Cartas de princípios e intenções para 

ganhar estatuto de norma jurídica com possibilidade de aplicação e com instrumentos acessíveis 

àqueles que veem os seus direitos humanos violados, muitas vezes pelos seus próprios Estados. 

Nesse sentido começaram a ser sistematizados instrumentos de proteção a partir de interesses 

regionais. Na verdade, esta terceira fase tende a ser a fase  do aperfeiçoamento da segurança 

internacional quanto à defesa dos direitos humanos, dependendo da internacionalização das 

medidas de proteção dos direitos humanos. Quase tudo está por fazer, mas os primeiros passos 

já foram dados. 

Na Europa do séc. XX, a história do avanço na defesa e respeito pelos direitos humanos 

mostra que alguns progressos democráticos são atribuídos ao Conselho da Europa e à União 

Europeia. O Conselho da Europa não se confunde com Conselho Europeu. O Conselho Europeu 

é um órgão político independente da União Europeia, e tem competência para traçar metas de 

desenvolvimento para a União Europeia, enquanto o Conselho da Europa é uma organização 

internacional de importância política continental, anterior ao processo político de formação da 
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União Europeia e independente das chamadas instituições europeias, ainda que com elas 

mantenha estreita relação. O Conselho da Europa surgiu como mais uma consequência das 

guerras mundiais, com o objetivo de promover “uma maior unidade entre seus membros, para 

os fins de salvaguardar e realizar os ideais e princípios que são a sua herança comum, e de 

facilitar o progresso económico e social” (art.º 1.º do Estatuto do Conselho da Europa, assinado 

em Londres, em 5 de Maio de 1949).  

Em resumo, trata-se de um órgão intergovernamental organizado com base nas regras 

do direito internacional público e composto atualmente por mais de quarenta países. O 

Conselho da Europa não possui qualquer pretensão de exercício de poder supranacional, mas 

visa elaborar textos de Convenções a respeito de temas comuns aos seus países integrantes. 

Uma vez decididos os textos convencionais, eles são encaminhados para os Estados-Membros 

para que sejam, ou não, ratificados segundo as suas normas constitucionais internas.  

O principal produto do Conselho da Europa foi a Convenção Europeia para a Proteção 

dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais (CEDH), a qual foi aberta a assinaturas 

em 4 novembro de 1950, em Roma, e entrou em vigor em setembro de 1953. Esta Convenção 

é a Carta de direitos humanos considerada mais democrática e avançada que existe. O principal 

avanço desta Convenção em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações 

Unidas (aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948) e 

outras subsequentes é que ela traz no seu preâmbulo a intenção em dar os primeiros passos na 

direção de uma execução de facto das normas para cumprimento dos Direitos Humanos da 

Declaração de Direitos das Nações.  

Na prática, o que a Convenção aponta é que devem existir meios para acionar os seus 

próprios governos (Estados) e cidadãos, sempre que qualquer norma da declaração fosse 

violada.  

Segundo Robertson: 

A Convenção sobre Direitos Humanos de Roma constituiu um marco milenar no 

Direito Internacional e assinalou um progresso nítido sobre quaisquer tentativas 

anteriores para a proteçcão dos Direitos do Homem (Robertson 1959: 11). 

Atualmente, um cidadão europeu pode mesmo processar o seu próprio governo junto do 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos, criado pela Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos, no caso de violação dos seus direitos fundamentais por culpa imputável ao Estado. 

É claro que este direito também pode ser exercido contra particulares.  

Na atualidade, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos funciona como qualquer 



99 

Tribunal Judicial. Assim, a sua composição é integrada por magistrados profissionais dedicados 

a tempo inteiro e eleitos pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, com base na sua 

notoriedade jurídica pessoal.  

De três em três anos, metade do corpo de magistrados é renovada e, embora o número 

de juízes deva ser igual ao dos Estados-Membros, os magistrados não representam os Estados, 

nem são escolhidos pela sua nacionalidade.  

Assim, não há restrição quanto ao número de juízes oriundos de um mesmo Estado. A 

absoluta autonomia dos magistrados em relação aos seus governos é uma das estratégias de 

independência do Tribunal. Além disso, os magistrados em exercício ficam impedidos de 

exercer qualquer atividade incompatível com a sua imparcialidade. 

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem, em princípio, competência para apreciar 

queixas contra pessoas privadas (singulares ou coletivas). Podem apresentar queixa, junto desse 

Tribunal, os Estados ou os particulares que considerarem que as autoridades de um Estado 

violaram os direitos humanos.  

Os seus instrumentos de execução e coerção são os mesmos de qualquer Tribunal 

Internacional baseado nas normas de direito internacional público. Para apresentar uma queixa 

diante do Tribunal Europeu de Direitos Humanos devem ter-se esgotado as vias de recurso 

judicial no âmbito interno do Estado do queixoso (seja pessoa privada, órgão público e ou o 

próprio Estado), pois as normas do direito internacional público são as mesmas, também neste 

caso, para qualquer tribunal internacional.12  

Hoje, o que este sistema oferece de excecional na história do direito internacional e da 

proteção dos direitos humanos é a possibilidade de os cidadãos europeus serem parte num litígio 

internacional e assim poderem exigir judicialmente a protecção dos seus direitos contra o 

Estado.13  

Levando-se em conta o contexto político sui generis que apresenta a União Europeia, é 

necessário esclarecer a relação entre o sistema europeu de proteção de direitos humanos e a 

União Europeia enquanto entidade política. Em primeiro lugar, é preciso não confundir o 

12 Ao interpor todos os recursos perante as instâncias nacionais competentes, o queixoso deve cumprir as regras 

processuais aplicáveis, assim como todos os prazos previstos na lei. Isto significa que se um recurso não tiver sido 

apresentado dentro do prazo legal será indeferido por falta de cumprimento do prazo legal, ou se não tiver 

respeitado as regras processuais de competência, o Tribunal Europeu não poderá, em princípio, examinar a queixa. 

O prazo estabelecido entre a decisão final da mais alta instância de competência nacional e a interposição da queixa 

junto do Tribunal Europeu é de seis meses. 
13 É importante lembrar que no direito internacional público só estão obrigados os Estados que assumem os deveres 

internacionais, ratificando as Convenções e protocolos respectivos. No caso do sistema europeu, os Estados-

Membros da Convenção Europeia dos Direitos Humanos concordaram com essa ordem jurídica.
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Tribunal Europeu de Direitos Humanos com o Tribunal de Justiça da União Europeia. Este 

último é o órgão judicial da União Europeia que exerce competência plena na região e aplica o 

direito da União. A União Europeia sempre considerou os direitos humanos como parte 

integrante dos princípios gerais do direito da instituição, que é autónoma em relação aos 

ordenamentos jurídicos nacionais. Na verdade, as invenções jurídicas da União Europeia 

trouxeram novos problemas para a teoria do direito internacional público e novos desafios para 

a própria União, já que sempre pretendeu manter a autonomia do seu direito.14 

O Conselho Europeu de 2000, em Nice, com a presença dos Chefes de Estado e de 

Governo dos Estados-Membros da União Europeia, realizou uma Carta independente da 

proteção dos direitos fundamentais dos seus nacionais, que passou a estabelecer um regime 

jurídico de direitos humanos para os cidadãos da União Europeia.  

Desde a vigência plena do novo Tribunal Europeu de Direitos Humanos até a 

promulgação desta Carta, intitulada Carta dos Direitos Humanos Fundamentais da União 

Europeia, passaram-se apenas dois anos. A postura da União Europeia tem sido a de promover 

a interpretação e resolução de conflitos jurídicos fundamentais. O que falta verificar, em 

concreto, é se houve desde a Carta dos Direitos Humanos Fundamentais da União Europeia, 

uma efetiva perda na proteção de direitos humanos por parte dos cidadãos europeus, já que o 

Tribunal de Justiça da União Europeia passou a ser competente para decidir também violações 

de direitos humanos. 

Uma última e grande conquista que determinou um significativo avanço na proteção dos 

direitos humanos foi a criação de um Tribunal Penal Internacional face aos poderes 

hegemónicos das grandes potências, mas em geral também face a todos os Estados. Este 

tribunal permanente, que foi criado para fins penais internacionais, decide crimes tipificados 

em três categorias: crimes de guerra, crimes de genocídio e crimes contra a humanidade. A 

criação deste Tribunal Penal Internacional estabelece um sistema de proteção jurídica 

(preventiva e repressiva) para os crimes contra a humanidade, ao mesmo tempo que 

institucionaliza um novo papel para os indivíduos no seio das relações internacionais. O 

Tribunal Penal Internacional será o organismo mais importante que já se criou em defesa da 

pessoa humana. 

14 O direito da União Europeia não é um tipo de direito internacional público ou de direito constitucional, mas uma 

instância autónoma supranacional que se desenvolveu ao longo da história da consolidação da unidade política 

europeia. 
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3.1. Os direitos humanos: valores e cidadania 

Através de uma educação cívica do homem nos valores, ergamos cada um de nós, em 

cada dia da nossa vida onde quer que estejamos, o baluarte da partilha e da luta 

universal de todos os direitos mobilizando toda a sociedade (Martins 2005: 34). 

Hoje, numa visão mais contemporânea, percebemos como todos os textos nacionais e 

internacionais de defesa dos direitos humanos são de extrema importância para todos os seres 

humanos, visto estarem neles contidos os direitos considerados fundamentais para qualquer ser 

humano, sem quaisquer distinções de sexo, nacionalidade, etnia, cor da pele, idade, classe 

social, profissão, condição de saúde física e mental, opinião política, religião, nível de instrução 

e julgamento moral. É demasiado importante que todos se tornem conscientes e reconheçam 

estes direitos onde, como é óbvio, se inclui o direito à vida, sem o qual todos os demais direitos 

perdem o sentido. Tendo como base que os direitos humanos são indispensáveis para uma vida 

com dignidade, não é possível ignorar a importância de se educar para os direitos humanos no 

contexto geral da realização desses mesmos direitos.  

A proteção dos direitos humanos só poderá ser universal e efetiva se for concreta e 

constantemente reclamada pelos indivíduos, só através do conhecimento dos direitos e dos 

meios para os fazer respeitar é que os podemos defender e, em última análise, aplicar. Neste 

sentido, a educação para os direitos humanos constitui um contributo essencial para a 

prevenção, a longo prazo, das violações desses direitos e um investimento importante que visa 

a construção de uma sociedade justa na qual todos os indivíduos são considerados e respeitados. 

Importa sublinhar que a educação para os direitos humanos requer, em todos os sistemas 

educativos, o empenho total, não apenas dos alunos, mas de toda a comunidade educativa, ou 

seja de todos os interessados. Deve constituir uma prática participativa, num clima de respeito 

mútuo, para que todos os participantes tomem consciência da sua responsabilidade comum de 

fazer dos direitos humanos uma realidade na sociedade. 

A educação para os Direitos do Homem é, por isso, uma educação sobre os direitos 

humanos, mas também para os direitos humanos. É sobre este princípio que assenta a Década 

das Nações Unidas para a Educação no domínio dos Direitos do Homem (1995-2004), projeto 

mundial no âmbito do qual os governos, as associações profissionais, todos os setores da 

sociedade civil e os particulares foram convidados a estabelecer parcerias e a orientar os seus 

esforços para a promoção dos direitos humanos. Portanto, somos todos convidados a lutar e a 

tudo fazer para darmos o nosso contributo na sensibilização, proteção e aplicação dos direitos 

humanos. Assim, o art.º 1.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, refere que “Todos 
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os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e de 

consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade.” (Declaração Universal 

dos Direitos do Homem 1948). 

Os direitos fundamentais revestem-se de importância primordial, pois eles são o limite, 

o reduto de defesa individual contra a tentação de abuso do poder político. Sem a preservação

desses direitos e principalmente sem a preservação do direito à vida, direito primordial, todos 

os outros direitos são inúteis. É a vida que dá e mantém o ser sujeito e destinatário de direitos.  

Assim, a consagração do direito à vida está em todos os grandes instrumentos universais 

dos direitos humanos. No topo de todos esses instrumentos temos a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem. Ela é a reserva moral da humanidade. A Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, que surgiu depois de uma grande história de lutas incessantes pela consagração de 

direitos, estabelece-os, para serem devidamente cumpridos.  

É sem dúvida o homem, o destinatário direto dos direitos consagrados na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e nos Pactos que a completam. Contudo, na linha do espírito 

da Carta da Organização das Nações Unidas, ambos os Pactos vieram incorporar, nos seus 

textos, uma “Primeira Parte” dedicada “a promover a realização do direito dos povos a disporem 

de si mesmos” (ONU 1948).  

A par da dignificação e da preservação da sua liberdade e individualidade, proclama-se 

também a dignificação dos povos e da sua liberdade e individualidade no concerto das nações 

como um direito primário. Foi com o modelo da Declaração Francesa dos Direitos do Homem 

e do Cidadão, de cariz racionalista, que esses princípios adquiriram força jurídica direta, isto é, 

passaram de formas deontológicas a imperativos ontológicos, de direito positivo, inseridos nas 

Constituições e posteriormente em instrumentos internacionais. Mas foi somente no séc. XX 

que os direitos fundamentais se transpuseram das ordens jurídicas internas dos Estados, para a 

ordem internacional. Essa ampliação universalista foi muito favorecida pelo resultado das duas 

grandes guerras mundiais. A essência dos direitos fundamentais é a mesma dos direitos 

humanos. Portugal não ficou indiferente a toda esta temática e desde a origem da sua 

nacionalidade até aos nossos dias tem dado provas de luta e de conquistas em prol dos Direitos 

do Homem.  

A educação é um direito do homem essencial, um instrumento nobre que permite aos 

indivíduos fazerem avançar os outros direitos humanos e deles fruírem.  
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3.2. Outros textos relevantes coetâneos do Padre António Vieira 

António Vieira (1608-1697), na conjuntura das comunidades de língua portuguesa, 

através do sermão, possa ser considerado como um educador pragmático na sua visão 

existencial e social de concepção pluralista e dialogal da sociedade que não desiste de 

construir a dignidade humana de todos aqueles que se exprimem em português 

(Martins 2005: 54). 

Os direitos humanos são fruto de uma longa história repleta de personagens lutadoras 

em prol da defesa e do respeito pelo ser humano, visto que os combates do homem pela justiça, 

pela liberdade, pela dignidade humana, são eternos e os valores inscritos nos direitos humanos 

constituem sempre referências para a humanidade. 

Como tal, impõe-se à humanidade não só o reconhecimento, mas também a defesa e o 

respeito de uma forma universal pelos direitos humanos, o que significa principalmente o 

respeito do homem pelo homem. A luta histórica do homem pelo respeito e defesa dos direitos 

humanos é a luta pelo aperfeiçoamento da própria humanidade. Pode-se dizer também que é 

um exercício de reafirmação da humanidade para garantir o progresso e o bem-estar da espécie 

humana. Existe, portanto, uma história sobre a evolução dos direitos humanos, evidenciando as 

razões do seu aparecimento, as dificuldades, os avanços e os eventuais recuos através dos 

tempos. 

Os Direitos Humanos não permaneceram imutáveis no tempo. A sua dimensão atual é 

parte do percurso de uma longa caminhada que, longe de ter chegado ao fim, prossegue com a 

evolução dos direitos humanos. Estes ainda evoluirão mais no seu enunciado e nas garantias 

jurídicas que exigem para serem aplicados, perante a injustiça, a arbitrariedade, as torturas, a 

escravatura e os refugiados. Haverá sempre ao longo da história humana personalidades que se 

revoltam e que combatem incessantemente para que existam leis escritas válidas e aplicáveis 

de forma igualitária a todos os seres humanos em todo o mundo. Os Direitos Humanos formam 

um todo, constituem um conjunto de valores e de princípios que qualquer ser humano, de 

qualquer país, de qualquer cultura, deve respeitar, tanto para si como para os outros. A 

totalidade dos direitos humanos é uma responsabilidade individual e coletiva que enfrenta 

constantemente novos desafios, tais como os que dizem respeito na atualidade ao ambiente ou 

ao património genético da humanidade. Aceitar estes desafios é fazer evoluir os direitos 

humanos da tradição até à modernidade. 

Os antecedentes dos Direitos Humanos remontam a tempos pretéritos, pois todas as 

civilizações, religiões e filosofias que atribuem um valor ao ser humano contribuíram de forma 
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exemplar para a ideia e a génese dos direitos humanos, tal como se encontra expressa 

atualmente nos textos dos documentos nacionais e internacionais que têm força de lei universal, 

representando os mesmos um progresso importante na garantia coletiva de defesa e respeito 

desses direitos aplicáveis a toda a humanidade.  

Sendo demasiado relevante o papel dos direitos humanos na “cultura e educação cívica 

dos povos e da humanidade” (Martins 2005: 17), pareceu-nos legítimo e fazer todo o sentido 

para a nossa investigação refletir sobre a natureza desses direitos, a sua génese e a sua evolução 

histórica e valorativa, desde da sua tradição até à atualidade.  

Queremos dizer com isto que, a amplitude e a natureza dos direitos humanos não 

permaneceram estáticos. Antes, evoluiram historicamente, enriquecendo-se com as conquistas 

e transformações espirituais e materiais que os homens e as sociedades experimentaram com o 

desenrolar da história da humanidade até aos nossos dias. 

É de salientar que o homem, acompanhando a marcha inevitável da história e da sua 

evolução, a sua essência histórica em defesa e salvaguarda dos direitos humanos, se mantém 

inalterável e perene ao longo da evolução da humanidade. No entanto, o universo dos direitos 

humanos foi constituindo ao longo dos séculos, passo a passo, um ditoso legado a preservar 

pelo homem como sinal de esperança num mundo melhor. 

A ideia e a génese dos direitos humanos encontram-se intrinsecamente ligados à 

dignidade humana, ao primado do homem face à sociedade a que pertence, tendo sido 

concebidos e enunciados ao longo da história do próprio homem, em contextos culturais 

diversificados que, não invalidam, na sua essência, a sua universalidade. Os direitos humanos 

fazem parte do devir histórico, sendo reconhecidos e consagrados evolutivamente em 

determinados momentos históricos de convulsões e guerras por homens valorosos da história 

nacional e internacional. “Os direitos humanos têm uma longa história e com ela uma longa 

luta de homens valorosos que dedicaram suas vidas ao serviço da humanidade” (Guimarães 

2001: 37). 

Na história nacional relevemos o caminho humanista e as ideias em defesa e respeito 

pelos direitos humanos fermentados embrionariamente em Portugal pelo Pe. António Vieira, 

que desenvolveu uma dinâmica de incessante agitação na sua vida ao serviço das grandes causas 

humanistas, em núcleos de agitação social favorecidos por condicionalismos vivenciais e 

históricos típicos do séc. XVII, que elevaram o jesuíta a precursor dos direitos humanos em 

Portugal (Martins 2005: 77). 

O tratamento desta temática como objeto de estudo desta investigação impõe 
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ponderação e rigor nesta abordagem evolutiva e valorativa dos direitos humanos em Pe. 

António Vieira. As lutas de classes, entre pobres e ricos, entre senhores e escravos, entre 

poderosos e fracos, entre soberanos e súbditos impunham que homens de grande dignidade 

humana, como o Pe. António Vieira, pela cultura e pela educação se notabilizassem na 

reposição natural e efetiva da justiça social universal, defendendo a tese humanista, a qual serve 

de exemplo com toda a pertinência ao homem atual. 

A história da cultura humana, com as suas sístoles e diástoles, com os seus amores e 

rancores, a todo o momento vai projetando figuras indeléveis. É disso exemplo o Pe. António 

Vieira, precursor dos direitos humanos em Portugal. Este deixou raízes bem profundas, pelo 

seu humanismo e pelas causas que defendeu, com reflexos na atualidade. O Pe. António Vieira 

por ter nascido numa época histórica de qualidade estética e moral invulgar, fez perdurar até 

aos nossos dias a dimensão humanista expressa nas suas preocupações éticas, linguísticas e 

culturais do património histórico e cultural português do Barroco na contemporaneidade. 

Os direitos humanos evoluíram e consagraram-se como lei natural e depois como lei 

jurídica. Os direitos humanos foram sendo anunciados por homens singulares como Vieira, por 

filósofos e por juristas ao longo dos séculos como resultado da longa história dos direitos 

humanos. 

A noção que subjaz aos direitos humanos traduz-se pela categoria daqueles direitos sem 

os quais seria difícil ao homem viver em paz, conservar a vida, preservar a honra e reclamar 

para si a dignidade moral e humana desde os primórdios da humanidade. Esses direitos, ao 

longo dos tempos foram aparecendo com outras denominações: “direitos inatos”, “direitos 

originários”, “direitos fundamentais”, “direitos inalienáveis”, “direitos cívicos”, e com tantas 

outras expressões, cada qual dando no momento preciso o seu contributo para aclarar em todos 

nós a ideia de direitos humanos. A compreensão abrangente do conceito de direitos humanos 

só será possível com este estudo que, em linhas gerais, a par da ideia e génese dos direitos 

humanos, traduzirá os factos e as correntes de pensamento que ao longo do tempo, foram 

levando o homem e as sociedades para a sua consagração e respeito. 

Os direitos humanos foram evoluindo com o tempo no seu enunciado e nas garantias 

jurídicas, de forma a serem aplicados de igual modo por todos os povos. Esta é uma exigência 

primordial fixada nos textos dos documentos internacionais com força de lei para proteger os 

direitos do homem em sociedade em todo o mundo.  

Os combates travados pelos homens da história da humanidade como o Pe. António 

Vieira, em prol da justiça, da liberdade, da dignidade humana, são eternos. Os valores inscritos 
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nos direitos humanos constituirão sempre referências necessárias aos povos e à humanidade de 

forma intemporal e espacial. Parece-nos que na atualidade, e considerando o humanismo do Pe. 

António Vieira, nada deveria ser mais conhecido dos homens do que os primeiros princípios 

das leis que regulam a conduta de cada particular e a ordem da sociedade, pois estes princípios 

embrionários das leis encontram-se gravados no fundo da natureza do homem, tornando-se 

conhecidos na alma do homem pelo espírito e pelo coração. Assim, como veremos mais tarde, 

a universalidade dos direitos humanos provém da unidade da natureza humana. Pensamos que 

existe em todas as civilizações uma qualquer organização social e uma qualquer ideia de justiça, 

por forma a responder às necessidades humanas e a proteger o homem em sociedade. “Não há 

ninguém que não sinta no espírito e na alma que não é permitido matá-lo ou roubá-lo, nem a 

ele próprio é permitido matar ou roubar os outros” (Miranda 1989: 1). 

A ideia e a génese dos direitos humanos parecem-nos incontestavelmente impregnadas 

de um tom religioso. É com base no respeito pela natureza humana e na dignidade do homem 

que estes direitos inerentes ao homem existem com raízes religiosas bem profundas no seu 

reconhecimento. Santo Agostinho acentua o valor do homem enquanto criatura de Deus, 

fundamento da noção de direitos humanos. “O homem”, diz ele, “É obra-prima do universo 

terrestre” (Ferrier 1989: 127). 

Foi, por isso, fulcral e indispensável clarificar, no âmbito deste trabalho de investigação 

a noção de direitos fundamentais e a noção de direitos humanos. Assim como o seu percurso 

histórico por ser essencial para reconhecer na cultura e na educação do homem a pedra basilar 

e a chave do sucesso na garantia e no cumprimento dos direitos humanos.  

Uma cultura e educação precoce do homem para os direitos humanos é essencial no 

sentido de que todos os homens devem conhecer e refletir na sua importância, vendo na sua 

conquista e na sua história o meio de reconhecimento de todos aqueles homens corajosos que 

como o Pe. António Vieira lutaram e sofreram para que os direitos fundamentais e os direitos 

humanos sejam hoje uma realidade. 

Trazer à memória do ser humano as grandes lutas e as grandes conquistas, que muito 

contribuíram através do tempo para o engrandecimento da história e dos homens que a 

marcaram profundamente, no campo dos direitos humanos, salientando igualmente os grandes 

feitos nacionais realizados por portugueses nesta matéria, será indiscutivelmente o melhor 

caminho a percorrer para a fecundidade dos direitos humanos no coração de um povo e da 

humanidade. 

Na atualidade, muitos de nós já nascem, crescem e vivem em liberdade e em 
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democracia, onde os direitos humanos são consagrados, mas nem sempre foi assim. Houve e 

continua a haver personalidades como o Pe. António Vieira e Fernando Pessoa, a defender o 

valor incontestável dos direitos humanos em épocas bem conturbadas da história dos povos e 

da humanidade. 

Deste modo, atendendo às sociedades que nunca param, ao mundo que se agita 

diariamente a toda a hora, exige-se a mobilização do homem em prol dos direitos humanos e 

na denúncia da sua violação, para que o homem não esqueça através da educação e da cultura 

o exemplo e o contributo dos vultos nacionais que como o Pe. António Vieira e Fernando Pessoa

lutaram para o respeito e para o cumprimento dos direitos humanos em Portugal, contributo 

primordial para obtermos uma humanidade forte e coesa, imbuída de um profundo espírito de 

liberdade, de igualdade e de fraternidade, único reduto da felicidade e do desenvolvimento do 

homem, de Portugal, da Europa, do Mundo e da humanidade. 

De salientar aqui também o papel importante que a arte e a literatura desempenharam 

na gestação da ideia do ser humano como um ser dotado de uma dignidade essencial e de uma 

conceção de vida baseada na ideia de justiça e de igualdade. Diretrizes presentes em toda a 

civilização cristã: o respeito pelo homem e o estabelecimento da justiça.  

A tomada de consciência dos direitos humanos e a existência em si destes direitos, 

enquanto qualidades e faculdades inerentes à pessoa humana, jamais estes serão condicionados 

a uma moral particular, uma vez que os elementos da natureza humana são sempre os mesmos, 

sejam quais forem os princípios morais a que ele adira.  

O reconhecimento dos direitos humanos pelo Cristianismo, tendo por base o 

reconhecimento da dignidade humana, é provavelmente a verdade moral que cria a verdade 

jurídica que une todos os homens na sua universalidade. 

A luta pelos direitos humanos através dos séculos não foi linear e de forma alguma uma 

luta isolada e solitária. Foi antes uma causa nobre partilhada e solidária ao longo da história em 

prol de toda a Humanidade. No dizer de Hernâni Cidade, somente seguindo na 

contemporaneidade, “o exemplo humanista esculpido a oiro na vida e obra deste vate nacional, 

é que o homem de hoje viverá em paz e harmonia no respeito e salvaguarda integral dos direitos 

de todos os seres humanos, tal qual como viveu o Pe. António Vieira” (Cidade 1975: 45).  

Vivemos atualmente num tempo em que as sociedades humanas estão sujeitas a 

impulsos contraditórios de estabilidade e de mudança face ao fenómeno da globalização. Como 

tal, é vital que essas mesmas sociedades se socorram dum conjunto de normas, de valores e de 

regras de comportamento ancestrais que, inovadas, permitam a sua sobrevivência como 
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constante diária na vida da humanidade em defesa e respeito pelos direitos humanos. Foi sem 

dúvida uma enorme revolução no pensamento e na história da humanidade, mediante o 

progresso das luzes, chegar à conclusão de que o homem é o centro do universo e de que todos 

os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Esta formulação iluminista 

decorre da própria reflexão do ser humano, que a ela chegou de uma maneira que é 

historicamente dada pela sua universalidade. 

O universo dos direitos humanos comporta uma riquíssima e inigualável estratégia de 

paz e de solidariedade a preservar entre os diferentes povos e culturas. É igualmente 

imprescindível, como o foi em sociedades humanas ancestrais, a ancoragem num conhecimento 

profundo e valioso dos direitos humanos, sendo estes portadores do mais portentoso sinal de 

esperança num mundo melhor, à escala nacional e universal. O importante será que o homem 

não se fique pelos normativos e que os direitos fundamentais e os direitos humanos sejam 

efetivamente de todos e para todos (Unesco 1945: s./p.).  

Nenhum ser humano pode dar-se ao luxo de ficar simplesmente a olhar para os direitos 

fundamentais ou para os direitos humanos. Devemos, antes, tomar todos uma atitude de 

participação e, sem qualquer sinal de indiferença perante os mesmos, lutar para que estes sejam 

efetivamente respeitados, em toda a parte, num profundo espírito de liberdade, de igualdade e 

de fraternidade.  

Mahatma Gandhi diz que a verdadeira fonte dos direitos é o dever. Se todos cumprirmos 

os nossos deveres, o respeito pelos nossos direitos será facilmente obtido. Se, negligenciando 

os nossos deveres, reivindicamos os nossos direitos, eles escapar-nos-ão. Nenhum outro ser no 

mundo pode ser assim apreciado em termos de dever ser, da sua bondade ou da sua maldade. 

Portanto, o ser humano tem a sua dignidade explicitada através de características que são únicas 

e exclusivas da pessoa humana (Gandhi apud Silva 2010: 1).  

Miguel Unamuno dizia que “o que mais diferencia o homem dos outros animais é o 

sentimento e não a racionalidade” (Unamuno 2008: 37).  

O homem é um ser essencialmente moral e ético, ou seja, o seu comportamento racional 

estará sempre sujeito a juízos de valor sobre o bem e o mal. Também, Santo Agostinho, por 

outro lado, ensina-nos que a ordem do bem e do mal existe em todos os tempos e em todos os 

povos. Em linguagem contemporânea isto quer dizer que a ordem jurídica proíbe certas ações, 

pois há atos bons e justos, e outros maus e interditos ao homem, em função da relação deste 

com as exigências das leis naturais reguladoras dos direitos fundamentais.  

A ideia e génese dos direitos humanos estão impregnadas, desde do seu devir, de um 
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tom religioso. As raízes religiosas ou teológicas do reconhecimento dos direitos humanos 

parecem-nos incontestáveis, sendo comum dizer que os direitos humanos são um produto do 

Cristianismo. Assim, 

Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança e que ele tenha poder 

sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais 

selvagens e todos os seres que andam sobre a terra. Deus criou o homem à sua 

imagem. À imagem de Deus, ele criou-o. Homem e mulher, ele criou-os. Deus 

abençoou-os e disse-lhes: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e dominem-

na. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que andem sobre a 

terra (Bíblia 1941: 12). 

A tomada de consciência primordial da dignidade humana que acarreta os direitos 

fundamentais tem as suas raízes nos pensamentos greco-romano e no cristão. Parece-nos 

legítimo dizer, para que não haja dúvidas, que crentes e não crentes estarão todos de acordo 

sobre o facto de Cristo ter sido, e continuar a ser, incomparável mestre de moral. Todo o 

problema moral, segundo Cristo, está relacionado com a natureza humana, com a sua 

capacidade de sublimar, de combater o mal, de amar os outros, de viver em paz e em tolerância. 

Segundo a história da humanidade foi Cristo que nos ensinou pela primeira vez a virtude 

da tolerância e da misericórdia, palavras a ter em conta no respeito pelos direitos humanos. 

Cristo deu o exemplo a seguir, os direitos humanos como direitos para todos os homens. Isto 

implica um espírito tolerante e misericordioso, que respeita as diferenças e que reconhece à 

natureza humana o seu valor primordial. A moral de Cristo funda-se na natureza humana. A 

consciência universal dos direitos humanos provém da convicção profunda, formada ao longo 

dos séculos e pregada pela moral cristã, que conserva o seu valor profundamente humano e 

universal. 

É com o Cristianismo que a noção de igualdade de todos os homens surge, com efeito, 

o reconhecimento dos direitos humanos pelo Cristianismo tendo por base o “reconhecimento

da dignidade absoluta e do valor da pessoa humana” (Bíblia 1941: 29). É provavelmente esta 

moral cristã que cria a verdade jurídica que une todos os homens.  

A raíz do princípio da igualdade, declarado por São Paulo na Epístola aos Gálatas, 

reside no versículo da Bíblia: “Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem homem livre, 

não há homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus” (Bíblia 1941: 28). Ainda 

subjacente ao pensamento cristão e em jeito de conclusão, um dos méritos da moral cristã para 

a humanidade é, por um lado, ter estabelecido uma conceção de vida baseada na ideia de justiça, 

e, por outro lado, ter exaltado a dignidade do ser humano, duas diretrizes de toda a civilização 
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cristã. 

Dada a complexidade e delicadeza de uma definição de direito e, particularmente, de 

direitos fundamentais, tem-se procurado encontrar uma ideia tão precisa quanto possível desta 

categoria de direitos. Assim podem distinguir-se, na opinião de Miguel José Faria (2001), por 

um lado direitos fundamentais em sentido formal e por outro lado direitos fundamentais em 

sentido material. Na opinião deste autor, “são direitos fundamentais em sentido formal os que 

a Constituição especifica como tais, sendo a sua garantia, uma das tarefas fundamentais do 

Estado” (Faria 2001: 123).  

São direitos fundamentais em sentido material os que constituem a base jurídica da vida 

humana no seu nível atual de dignidade, as bases principais da situação jurídica de cada pessoa, 

quer estejam consagrados na Constituição, nas leis ou nas normas aplicáveis do direito 

internacional público. São, digamos, direitos abonados à consciência coletiva dos cidadãos. 

Independentemente de considerarmos os direitos fundamentais como ponto de partida dos 

vários ramos do direito, ou como meta de chegada da ordem jurídica, ou ainda como reduto 

sagrado de defesa dos direitos dos cidadãos face ao poder, a ideia de direitos fundamentais liga-

se intrinsecamente à dignidade humana, com o primado do ser humano face à sociedade de que 

faz parte. Repare-se que na noção apresentada se inclui o termo “atual”, o que indicia um 

elemento temporal.  

O direito evoluiu historicamente, enriquecendo-se com as conquistas e transformações 

das ideias e do pensamento da coletividade. Isto não significa, contudo, que o seu núcleo central 

de respeito, salvaguarda e dignificação do homem não tivesse sido um dado omnipresente. É 

indiscutível que existe uma categoria de direitos sem o respeito dos quais seria difícil ao 

indivíduo viver em paz, conservar a vida, preservar a honra e reclamar para si a “dignidade 

moral e humana” (Miranda 1989: 35).  

As transformações espirituais e materiais que as sociedades e as criaturas experimentam 

com o desenrolar da história, foram alterando o sentido do essencial, do inalienável, do 

imprescindível e do intocável. Daí a influência do temporal na formação aceite e incontestada 

de um direito a que a consciência e a técnica jurídica impõem a classificação de fundamental. 

É esse relativismo no tempo que se quer significar com a palavra “atual”.  

Os direitos fundamentais têm-se apresentado ao longo da história com outras 

denominações, mas todas elas servem para aclarar a ideia de direitos fundamentais: “direitos 

inatos” e “direitos originários”, por acompanharem o homem desde o seu nascimento; “direitos 

inalienáveis” ou “direitos indisponíveis”, em virtude de serem inerentes ao homem e inscritos 
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na sua própria dignidade, e de não podermos deles dispor ou a eles renunciar; “direitos 

naturais”, por resultarem da natureza do homem pelo simples facto de ter nascido. 

Nos nossos dias referenciam-se os “direitos cívicos” (não confundir com “direitos 

civis”), que são direitos a prestações do Estado e da sociedade decorrentes de o sujeito possuir 

a qualidade de cidadão e de membro da comunidade política. 

Os direitos fundamentais são geralmente próprios das ordens jurídicas internas de cada 

Estado, que os consagra e os protege. Se essa consagração e proteção se transferir para a ordem 

jurídica internacional, então estaremos perante os chamados “direitos humanos”.15 Os direitos 

fundamentais são, afinal, precursores, o substrato de todas as leis em todos os tempos e em 

todos os lugares. Não são apanágio de nenhuma corrente filosófico-política, antes, todas elas 

procuram conformar-se com eles, pois são os fundamentos da sua legitimidade. São direitos 

imanentes ao homem. São o reflexo da lei divina, de Deus. São do direito natural. São a 

expressão da racionalidade jusnaturalista e a garantia da liberdade e da dignidade do homem. 

Toda a arquitetura político-jurídica para ser legítima terá de se conformar com os 

direitos humanos, pois eles são a base mínima da convivência social. São o princípio e o fim 

de todos os direitos, da totalidade da ordem jurídica. Restringem o próprio poder, estabelecendo 

os limites que este terá de respeitar. 

Os direitos do homem em geral não são de forma alguma contraditórios com as 

diversidades culturais ou religiosas. Antes, devem ser defendidos e respeitados em toda a parte, 

tendo em conta o homem que visa e os fins para que servem ou devem servir. Os 

revolucionários, como Vieira, tentaram construir uma teoria realista e pragmática dos direitos 

humanos, em que os direitos vêm de uma justiça eterna, onde as leis estão escritas no coração 

dos homens. A natureza da qual os direitos humanos extraem o seu vigor tem como centro a 

humanidade do homem, isto é, o que faz com que o homem seja humano.  

Os direitos do homem referem-se a uma existência que é o fundamento das capacidades 

da razão de controlar e a um terreno propício, em que a democracia é sem dúvida o regime que 

melhor sabe promover a dignidade da pessoa humana, templo onde são honrados os direitos 

subjetivos na expressão da sua universalidade, núcleo do humanismo moderno, ideal prioritário 

15 De salientar que está muito generalizada a expressão “direitos humanos”, como sinónimo de “direitos do 

homem”. A razão disto está no facto de os autores modernos fazerem a tradução literal do inglês human rights. No 

entanto, alguns autores sustentam que em português correto diz-se “direitos do homem”, traduzindo diretamente 

do francês droits de l’homme. O presente estrangeirismo continua. Já houve quem avançasse a labiríntica distinção 

de os direitos humanos poderem ser os direitos próprios da humanidade e os direitos do homem, os direitos 

específicos do homem antropomórfico. Contudo, expressões como “direitos humanos”, “direitos da pessoa”, 

“direitos da pessoa humana” ou “direitos do ser humano” são igualmente utilizados, por instituições nacionais e 

organizações não-governamentais (ONU 1948). 
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para o destino da humanidade (Moraes 1987: 39). A evolução da ideia propriamente dita dos 

direitos humanos e a construção das medidas disponíveis para defesa e proteção destes direitos 

coincide, portanto, com a identificação de três fases distintas.  

A primeira fase é marcada pelo período que vai do séc. XIII ao XVII, quando surgiram 

os primeiros documentos jurídicos que visavam garantir direitos individuais frente aos Estados. 

Estes documentos jurídicos foram verdadeiras inspirações para o jusnaturalismo / 

jushumanismo liberal dos sécs. XVII e XVIII. O séc. XVIII marca o apogeu da segunda fase, 

com as teorias liberais e o início da defesa de princípios universais do homem com as 

declarações de direitos (inglesa, americana e francesa), a que se seguiram as revoluções 

democráticas.16  

A terceira fase tem início no séc. XX, quando não há mais discussão quanto aos valores ou 

princípios a serem protegidos, mas sim quanto às medidas de proteção jurídica a serem 

adotadas. Dizer que na evolução histórica dos direitos humanos estes são direitos pré-estatais e 

autónomos em relação aos poderes civis temporais é o mesmo que dizer que são direitos inatos, 

naturais e universais.  

A justificação jusnaturalista17 passou a marcar a limitação do poder dos Estados, em 

especial na época das declarações de direitos do séc. XVIII (americana e francesa). Entretanto, 

antes deste período podemos afirmar que existe uma pré-história dos direitos humanos.  

Da era das revoluções liberais até aos dias de hoje, as medidas de proteção perderam 

seu carácter meramente declaratório de valores que tanta importância tiveram para as 

revoluções democráticas e para as declarações de independência, para representarem Cartas de 

direitos que preconizavam, no entanto, instrumentos de execução. 

A análise que procurámos até aqui empreender abordou o levantamento das principais 

medidas disponíveis para defesa e proteção dos direitos humanos configurados pelos povos 

através dos tempos, remontando do início da história da humanidade até à modernidade. 

16 A Revolução Gloriosa (que se consuma com a Declaração de Direitos de 1689) não costuma ser incluída neste 

grupo, porque se diz que não ganhou um carácter universal na propagação das suas ideias. Entretanto sabemos que 

a experiência inglesa sempre foi referência, assim como a sistematização teórica dos fundamentos do liberalismo 

de Locke para os teóricos políticos que influenciaram as revoluções americana e francesa. 
17 Existe uma história das doutrinas jusnaturalistas: desde a Antígona (tragédia de Sófocles), que marca o episódio 

do aparecimento do argumento jusnaturalista na antiguidade e depois com as doutrinas medievais (São Tomás de 

Aquino) até ao jusnaturalismo liberal do séc. XVII e XVIII. Estes passaram a sistematizar teorias de limitação da 

autoridade temporal baseada numa doutrina de direitos atemporais.
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4. As gerações de direitos humanos

A fundamentação dos direitos humanos deve ser absolutamente racional. Portanto não 

pode impregnar-se de ideologia política, paixões, intuições, emoções, preconceitos, 

suposições. É um dos principais temas da filosofia do direito (Haarscher 1997: 17).  

Chegou o momento de podermos dizer que na atualidade existe uma nova perspetiva 

dos direitos humanos, embora alicerçada na antiga ideia que a tradição dos direitos humanos 

oferece para diminuir a violência no mundo, mas é necessário, à luz do que conhecemos da 

evolução histórica dos direitos humanos, remodelá-la para poder atingir esse objetivo de forma 

eficaz. 

O conceito de direitos humanos emergiu a partir da tradição legal ocidental, com a 

pretensão da sua aplicação universal. Contudo, a marca histórica e cultural ocidental baseada 

na ideia de direitos humanos conduz a dificuldades teórico-políticas centradas na falha da 

tradição legal que não leva em conta os problemas que vão surgindo nas estruturas económicas 

e políticas da sociedade.  

As sociedades modernas assentam em três componentes: o Estado, o capital e as pessoas 

da sociedade civil que estão em constante evolução, apesar dos esforços de controlo num mundo 

globalizado. 

Os direitos civis e políticos foram promovidos por indivíduos poderosos e grupos da 

burguesia emergente, que depois se tornaram maiorias nas assembleias nacionais, 

transformando as monarquias em sistemas presidenciais e monarquias constitucionais.  

Os direitos económicos sociais e culturais foram promovidos pelos partidos das classes 

trabalhadoras, antes que a classe dirigente pudesse aceitá-los. Hoje, na mesma linha, 

encontramos organizações mais articuladas e significativas na sociedade civil. Estão hoje, 

provavelmente, a nível do desenvolvimento, do ambiente e da paz, promovendo normas aceites 

pelo sistema Estado. A doutrina vem preconizando a leitura dos direitos humanos ou direitos 

fundamentais do homem em apenas “três gerações” relacionados com as ideias da Revolução 

Francesa de 1789: liberdade, igualdade e fraternidade, traduzindo (liberté, egalité et fraternité). 

A Primeira Geração – direitos civis e políticos corresponde ao ideal de Liberdade da 

Revolução Francesa. Estes direitos têm a base constituída nos valores fundamentais e 

invioláveis do individualismo que a pessoa humana encarna, aos quais se devem subordinar os 

interesses do Estado. Exemplos: respeito pela personalidade, liberdade de ir e vir, liberdade de 



114 

consciência, liberdade de expressão, sigilo da correspondência, respeito pelo domicílio 

(residência) e pela propriedade.  

A Segunda Geração – direitos económicos e sociais corresponde ao ideal de Igualdade 

da Revolução Francesa. São direitos derivados, que se erguem da contínua intervenção do 

Estado para a proteção de serviços ou auxílios consideráveis, no campo dos direitos económicos 

e sociais. Exemplos: direito à saúde, à educação, ao trabalho, à segurança e à qualidade de vida 

decente.  

A Terceira Geração – direitos que dizem respeito ao ideal de Fraternidade da Revolução 

Francesa. São concebidos nos últimos anos do séc. XX, para se referir aos chamados direitos 

universais. Exemplos: direito à paz, à solidariedade, ao desenvolvimento e à integração de 

culturas.  

Na atualidade, mais concretamente em França e em mais alguns países da Europa, 

alguma doutrina já fala numa Quarta Geração de direitos, alusivos ao dom de viver usufruindo 

livremente, dos bens do património comum da humanidade, como o fundo das águas oceânicas 

ou as zonas do espaço sideral.  

Numa perspetiva de “geração” de direitos humanos, devemos ainda considerar a 

seguinte imagem da formação social europeia feudal-moderna: Clero – desviado pela 

secularização; Aristocracia – a Geração Zero, desafiada pela igreja; Burguesia – a Primeira 

Geração, desafiou a aristocracia; Camponeses e Trabalhadores – a Segunda Geração, desafiou 

a burguesia; Mulheres e Crianças, outros Povos, a Natureza – a Terceira Geração, desafiou a 

tecnocracia e Não Ocidente – a Quarta Geração, desafiando o Ocidente. A formação social 

europeia é entendida aqui como um bolo em camadas.  

O primeiro, o segundo e o terceiro estados estão no topo, mas o terceiro está dividido 

entre a burguesia (as pessoas que vivem dentro do burgo, a cidade murada, como os mercadores 

e os artesãos), os camponeses e os trabalhadores, depois as mulheres e as crianças, depois os 

outros povos e a natureza (que pode ser dividida entre animais e plantas, minerais, água, ar e 

espaço) e, finalmente, o Ocidente, com divisões semelhantes. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, é a 

reafirmação destes valores. No entanto, parece que os Estados esqueceram que o capitalismo 

podia escravizar outros, incluindo os próprios capitalistas.  

Para a primeira geração de direitos, a luta durou cerca de um século (do séc. XVIII e 

XIX); para a segunda geração mais um século (até meados do séc. XX), mais ou menos; a 
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terceira geração de direitos, primeiro para o desenvolvimento (anos 60), depois o ambiente 

(anos 70) e depois a paz (anos 80).  

Em todos os três casos, a aliança tecnocrática Estado-capital era, e é desafiada, por ter 

consequências erradas. Crescimento em vez de desenvolvimento, limpeza em vez de equilíbrio 

ecológico, dissuasão em vez de paz. Concluindo, na história mundial foi-se aos poucos 

atingindo a desocidentalização dos direitos humanos para os tornar universais, esta era está a 

chegar ao fim. 

Surgiu uma metáfora com a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, 

dada à luz pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O resultado reflete bem a cultura judaico-

cristã, que se vê como universal. No entanto, surgem a todo o tempo novas declarações 

refletindo um dialogue des civilisations cada vez mais profundo e alargado no mundo. No 

afirmar de Galtung: 

Cada cultura dá qualquer coisa. Cada Cultura fica agradecida que outras tenham 

qualquer coisa para contribuir. Cada cultura sente que “se aceitarem qualquer coisa 

de mim, eu retribuirei” e à medida que a viagem progride, todos beneficiamos da 

verdadeira universalidade, da universalidade como um processo interminável, 

envolvendo todas as culturas (Galtung 1998: 230). 

No início desta primeira parte levantámos a questão de saber a que preocupação 

respondeu a exigência “oitocentista” dos direitos do homem. A resposta inicial foi a luta contra 

o arbítrio, seguidamente a luta pela segurança jurídica, ela própria dependente da temporalidade

jurídica. Verificamos, assim, quanto a questão temporal é central para a reflexão dos direitos 

do homem.  

Os direitos humanos surgiram da luta contra a opressão e a tirania impostas ao povo 

pelos governos despóticos de orientação absolutista. A partir da Revolução Francesa passaram 

a integrar as Constituições republicanas e monárquicas, através de longos catálogos de 

prerrogativas individuais – as chamadas liberdades públicas e os direitos políticos.  

Com o fim da I.ª Guerra Mundial, o liberalismo clássico entra em colapso por causa do 

aprofundamento das desigualdades sociais decorrentes do capitalismo selvagem, que só 

beneficiava os detentores do capital e dos meios de produção em detrimento da classe 

trabalhadora. Na esteira doutrinária do Welfare State, os direitos sociais, económicos e culturais 

também foram constitucionalizados.  

Como se pode ver, o processo de construção dos direitos fundamentais avança com as 

necessidades humanas básicas na dimensão espaço-tempo. A sua evolução remete-nos para a 
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ideia de “gerações de direitos”, metáfora desprovida de pretensão científica, mas que pretende 

situar as categorias de direitos do homem no contexto histórico em que nasceram. 

Os direitos humanos não são estanques ou incomunicáveis, mas complementares e 

conexos. Integram-se uns nos outros para realizar o ideal de dignidade humana. O vocábulo 

“geração” remete-nos para a ideia de direitos sob a mesma inspiração filosófica, que surge em 

dado espaço temporal e continuam a se reproduzir de acordo com as etapas evolutivas da 

civilização.  

O estudo dos direitos humanos está preconizado nas “três gerações” de Direitos 

Fundamentais do Homem, relacionados com as ideias da Revolução Francesa de 1789: 

liberdade, igualdade e fraternidade, embora mais recentemente se tenha acrescentado uma nova 

geração. 

Assim, podemos atualmente, esquematizar as gerações de direitos humanos da seguinte 

forma: Direitos Humanos de 1.ª Geração – liberdades públicas e direitos políticos; direitos 

humanos de 2.ª Geração – direitos sociais, económicos e culturais; direitos humanos de 3.ª 

Geração – direitos difusos, coletivos e individuais homogéneos e direitos humanos de 4.ª 

Geração – direitos da bioética e direito da informática. 

Direitos Humanos de 1.ª Geração: Os Direitos do Homem de 1.ª Geração têm na 

liberdade o elemento filosófico essencial. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

proclamada em 1789, é o seu marco histórico. Nessa categoria, encontram-se as liberdades 

públicas e os direitos políticos. As liberdades públicas, também denominadas direitos civis ou 

direitos individuais, são condições que protegem a integridade física, psíquica e moral do abuso 

de poder ou qualquer outra forma de arbitrariedade do Estado. Atuam na dimensão individual 

e protegem a autonomia da pessoa humana. São, portanto, faculdades de agir que implicam o 

dever de abstenção, sobretudo do Estado. Entre os direitos desta categoria estão a liberdade de 

expressão, a presunção de inocência, a inviolabilidade de domicílio, a proteção à vida privada, 

a liberdade de locomoção, os direitos da pessoa privada de liberdade, o devido processo legal 

etc. Todos possuem um ponto de confluência: a tutela da pessoa humana na sua dimensão 

individual. 

Direitos Humanos de 2.ª Geração. Os Direitos do Homem de 2.ª Geração emanam da 

conceção teórica de Estado do bem-estar social, que começou a ganhar corpo após o fim da I.ª 

Guerra Mundial. Caracterizam-se por serem poderes de exigir prestações estatais positivas que 

assegurem a todos igualdade de oportunidades. Nas Constituições contemporâneas, estes 

direitos subdividem-se nas seguintes categorias: direitos sociais, direitos económicos e direitos 
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culturais (DESC). A 2.ª Geração de direitos produziu direitos que obrigam à intervenção do 

poder público para assegurar condições básicas de saúde, educação, habitação, transporte, 

trabalho, lazer etc., através de políticas públicas e de ações eficientes e inclusivas. Do ponto de 

vista semântico, as liberdades inserem-se na categoria “direitos de ...”, representada por 

condições individuais, enquanto a segunda geração é composta por “direitos à ...”, pois 

implicam o poder de exigir do Estado o cumprimento de prestações positivas que garantam a 

todos o acesso aos bens da vida imprescindíveis a uma vida digna.  

Muitos foram os textos precursores dos direitos sociais, económicos e culturais. Entre 

eles, a Constituição Francesa de 1848, a Constituição Mexicana de 1917, a Declaração Russa 

dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado (1918) e o Tratado de Versailles (1919). Mas 

foi a Constituição alemã de 1919, mais conhecida como Constituição de Weimar, que primeiro 

os sistematizou, criando um catálogo de direitos que exerceu forte influência sobre todos os 

países democráticos.  

A 2.ª Geração de direitos caracteriza-se pela existência de um conjunto de direitos 

fundamentais que conferem aos seus titulares o poder de exigir do Estado prestações positivas 

relativas ao bem-estar do indivíduo e da sociedade. Impõem ao Estado verdadeiras obrigações 

de fazer, como a criação de vagas nas escolas públicas, a construção de creches para abrigar os 

filhos de mulheres trabalhadoras, o aumento do número de camas nos hospitais públicos, 

distribuição de medicamentos especiais, etc. São, portanto, direitos a ações positivas, pois 

obrigam o Estado a promover um conjunto de medidas administrativas e legislativas que 

assegurem as condições básicas para uma vida digna (mínimo existencial), a partir das quais 

cada indivíduo se possa desenvolver de acordo com seus talentos e aspirações. 

Direitos Humanos de 3.ª Geração. Os Direitos do Homem de 3.ª Geração, também 

conhecidos como direitos de fraternidade, como foram batizados por Karel Vasak, ou direitos 

de solidariedade, como prefere Etiene-R. Mbaya, passaram a ser adotados nos textos 

constitucionais a partir da década de sessenta. Eles têm como pressuposto a proteção de grupos 

sociais vulneráveis e também a preservação do meio-ambiente ecologicamente equilibrado. A 

defesa desses direitos depende sempre da atuação pro populo do Ministério Público ou de 

representantes da sociedade civil, sobretudo as organizações não-governamentais. Também 

pode ser exercida pelo cidadão nas ações populares. Preferimos a expressão “direitos de 

solidariedade” a “direitos de fraternidade”. A solidariedade implica a aliança com o “nós”, sem 

o romper do “eu”. Significa a superação dos interesses egoístas por uma postura altruista,

comprometida com o bem-comum. Traduz a responsabilidade de cada indivíduo pelos destinos 
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da sociedade. É a mais profunda manifestação do sentimento de pertença. Um dever imposto a 

todos pela ordem constitucional. Já a fraternidade tem conotação mais religiosa que jurídica, 

pois a caridade manifesta-se como uma virtude que eleva moralmente o indivíduo através da 

ajuda aos menos favorecidos, mas não constitui uma obrigação imposta pela lei. 

No plano internacional, a 3.ª Geração abrange o direito ao desenvolvimento, o direito à 

paz, o direito de propriedade sobre o património comum da humanidade, o direito de 

comunicação, o direito à autodeterminação dos povos, o direito à defesa de ameaça de 

purificação racial e genocídio, o direito à proteção contra as manifestações de discriminação 

racial, o direito à proteção em tempos de guerra ou qualquer outro conflito armado. No sistema 

jurídico português, a solidariedade reparte-se em direito ambiental, direitos do consumidor, da 

criança, adolescente, idosos e portadores de deficiência, bem como na proteção dos bens que 

integram o património artístico, histórico, cultural, paisagístico, estético e turístico nacional.  

A tutela dos direitos de solidariedade é uma das dimensões mais importantes da 

cidadania contemporânea, na medida em que promove a melhoria da qualidade de vida da 

população, assegurando-lhe um meio-ambiente equilibrado, serviços públicos eficientes e 

respeito pela diversidade e proteção. Daí a importância crescente da intervenção do Ministério 

Público para impor ao poder público e à sociedade civil medidas concretas que assegurem a sua 

efetividade. 

Direitos Humanos de 4.ª Geração. A 4.ª Geração dos direitos humanos ainda não está 

plenamente configurada. As opiniões da doutrina são divergentes em relação ao seu conteúdo. 

Muitos discordam mesmo de sua existência. Vamos apenas defender que ela se desenvolve em 

dois eixos: os direitos da bioética e os direitos da informática.  

Os litígios decorrentes do avanço da biotecnologia e da engenharia genética deram 

origem a uma nova categoria de direitos: os direitos da bioética. O discurso jurídico incorpora 

temas como o suicídio, a eutanásia, o aborto, o transexualismo, o comércio de órgãos humanos, 

a procriação artificialmente assistida, a manipulação do código genético e a clonagem de seres 

humanos.  

Podemos agora perguntar: a bioética integra o direito? Os espaços de atuação da ética e 

do direito são distintos. A ética pressupõe a eleição de valores consensualmente aceites pela 

coletividade e a expectativa de que sejam respeitados espontaneamente.  

O direito introduz força coercitiva aos valores éticos, estabelecendo normas de conduta 

e impondo sanções estatais aos responsáveis pelas violações. O Estado, por sua vez, executa as 

condenações mesmo que seja necessário recorrer à força física, à expropriação de bens e a 
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outras medidas repressivas. Portanto, a apropriação dos princípios bioéticos pelos direitos 

fundamentais é uma forma legítima de impor aos governos, aos cientistas, às instituições 

científicas e às indústrias o respeito pela vida e pela dignidade da pessoa humana.  

A experiência tem mostrado que o controlo social baseado exclusivamente em 

princípios morais é ineficaz em virtude da falta de coerção estatal. Apenas as normas jurídicas 

são capazes de mover o aparelho repressivo do Estado para cumprir esta tarefa. Sem elas, não 

há como punir os crimes contra a humanidade provocados pela manipulação abusiva dos 

conhecimentos científicos. A necessidade de eleger um sistema de valores essenciais à 

sobrevivência da espécie humana justifica a inclusão dos postulados da bioética nos textos 

legais dos direitos do homem. 

Por outro lado, também fazem parte dos direitos de 4.ª Geração o direito à informática, 

produto da sociedade de informação e suas complexas formas de expressão comunicativa. As 

relações intersubjetivas nascem de atividades relacionadas com a informática, a telemática e as 

telecomunicações, bem como a transmissão de dados através de meios eletrónicos e interativos. 

O grande desafio desta geração de direitos é a solução de litígios que envolvam o comércio 

virtual, a pirataria, a invasão de privacidade, direitos autorais, de imagem, de propriedade 

industrial, etc.  

A fundamentação científica mais coerente é a de que os direitos fundamentais do 

homem emanam da dignidade humana, ou seja, das exigências consideradas prescindíveis e 

imprescindíveis a uma vida digna. A noção de dignidade evoluiu com o tempo.  

Num primeiro momento tentou-se explicá-la a partir de argumentos religiosos que 

defendiam a origem divina do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Depois, a tese 

de que ela era inata, que integrava a essência do ser humano. O imperativo kantiano sustenta 

que a pessoa humana não pode ser utilizada como um meio, mas como um fim. O homem nasce 

livre e não pode ser usado como coisa ou objeto. O princípio da salvaguarda da dignidade do 

homem contra toda a forma de escravidão, opressão ou degradação à sua integridade física, 

psíquica ou moral. Além disso, implica o dever estatal de satisfação das necessidades básicas 

de cada membro da coletividade, tanto no plano individual como no coletivo. Lembramos que 

a filosofia política da época moderna ligou o problema dos direitos do homem à problemática 

contratualista. Logo, a própria noção de contrato implica a ideia de compromisso e de 

fiscalização, isto é, o contrato exige que as suas cláusulas sejam conservadas em textos, na 

memória dos homens. Sem isso, como seria possível pedir a um príncipe que não respeitasse 

os seus compromissos e se transformasse num tirano? 
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De facto, os direitos do homem e o contrato social correm o sério risco de serem 

banalizados, pois “a banalização do mal”, como lhe chama Hannah Arendt, constitui o elemento 

antitético do ideal dos direitos do homem. Sublinhamos que Hannah Arendt insiste tanto na 

“memória”, isto é, no “tempo” (Arendt 2000: 131). 

Já vimos que a irreversibilidade do tempo, fundamento filosófico do ideal de segurança 

jurídica contra o poder arbitrário, constitui condição necessária, mas não suficiente, dos direitos 

do homem. Como vemos, falta aqui o conteúdo das regras, um catálogo, uma espécie de 

doutrina dos direitos fundamentais do homem. Precisamos das garantias que permitam 

precavermo-nos do arbítrio do “Príncipe”, Habeas Corpus Act, da imparcialidade da justiça, 

aquilo a que os americanos chamam de due process of law, igualdade perante a lei, direitos de 

defesa, assim como os seguintes princípios que aqui lembramos  “nemo censetur ignorare 

legem, nullum crimen, nulla poena sine lege” não retroatividade das normas              (Habeas 

Corpus Act 1679). Sublinhamos que o princípio de igualdade perante a lei não deve prestar-se 

a confusões, não deve estar em contradição com o universalismo humanista. 

Logo, temos de acrescentar à dimensão jurídica da segurança outros elementos 

substanciais, isto é, grandes valores propostos pela filosofia política dos tempos modernos que 

consideramos atrás terem servido as diferentes gerações de direitos do homem. 

Não ficaremos certamente surpreendidos que as grandes declarações de direitos dos 

finais do séc. XVII tenham a marca deste ambiente ideológico. Mas, relembrados globalmente 

os direitos do homem da primeira geração, que se caracterizam por um traço comum, são 

liberdades individuais reivindicadas “contra” ou “face” ao Estado, isto é, aquilo que os anglo-

saxões chamam freedoms from. Muito diferente é o que se passa com os chamados direitos do 

homem de segunda geração. Neste caso, os freedoms from transformam-se em freedoms to, em 

vez de se reclamar uma não-intervenção do Estado, pede-se a sua intervenção, no lugar de uma 

abstenção, exige-se uma prestação. Tais direitos são os ditos direitos económicos, sociais e 

culturais como o direito à saúde, à educação, ao trabalho, à segurança social, a um nível de vida 

condigno. Passa-se, assim, da noção de um Estado “mínimo”, limitado a tarefas de proteção 

das liberdades, a um Estado-providência (Welfare State), de prestação pelos órgãos do Estado. 

Esta 2.ª Geração de direitos é produto de um conjunto de lutas e de evoluções refletidas e 

plasmadas nas redações das Constituições e Declarações revolucionárias. 

Nos tempos mais modernos surgiu uma 3.ª geração de direitos do homem. Vamos agora 

falar de direitos extremamente vagos, tais como o direito à paz, a um meio-ambiente protegido, 
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a um desenvolvimento harmonioso das culturas. Com efeito, para que os direitos do homem 

possuam importância, não devemos esquecer quatro condições essenciais, como afirma Rivero: 

Um titular que possa beneficiar deles, um objeto que dê conteúdo ao direito, uma 

oponibilidade que permita que o titular faça valer o seu direito face a uma instância, 

e uma sanção organizada, sem estas quatro condições, não se pode falar de Direitos 

do Homem (Rivero 1973: 676). 

Entendamo-nos: as reivindicações de tais ideais são legítimas, e estão no centro de 

inúmeros combates contemporâneos, a maior parte deles bastante respeitáveis e urgentes na sua 

discussão e debate. Assim, mais recentemente, por imperativo da evolução da sociedade, temos 

a 4.ª Geração dos direitos do homem que se desenvolve como já referido em dois campos 

distintos, no que respeita a direitos: são os direitos da bioética e os direitos da informática.  

Às vezes, entra pelos olhos dentro a ideia contida nas Declarações redigidas pelos 

americanos, onde ficamos com a sensação que estes as redigiram, mas sem grande intenção de 

cumprir o que elas continham. Estamo-nos a lembrar da libertação dos escravos, pois pensamos 

que eles também achavam muito lucrativo a manutenção de tal servidão e o universalismo 

radical: “Todos os Homens nascem iguais” (ONU 1948).  

Recordemos também o facto de as mulheres terem sido excluídas da maioria dos direitos 

concedidos aos homens. Não podemos esquecer que entre as quatro gerações de direitos existe 

alguma tensão, ou mesmo conflito, mas nada que tenha enfraquecido a essência da importância 

dos direitos humanos para a humanidade. São estes os perigos da abordagem dos direitos do 

homem do ponto de vista “substancial” quando se tomam em consideração as diferentes 

“gerações” de direitos e liberdades.  

Sob a inspiração da dignidade humana, os direitos fundamentais do homem não podem 

ser considerados apenas prerrogativas individuais ou coletivas. Eles também integram uma 

ordem de valores que orienta e justifica o Estado democrático de direito. 

Assim, os direitos fundamentais do homem não se dirigem apenas à proteção de pessoas 

ou de grupos sociais. Eles representam a decisão política de coesão do povo a partir de sua 

história, cultura e tradições, fortalecendo o sentimento do “sonho do futuro compartilhado” 

(Burdeau 1966: 17). 

Enfim, o respeito e o cumprimento dos direitos humanos não são um problema, 

essencialmente jurídico mas da sociedade civil no exercício da cidadania e da democracia. É 

certo que a sua inclusão nos textos das Constituições e dos tratados internacionais foi um grande 

passo para a universalização de princípios e para os compromissos de fortalecimento da 
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dignidade humana sobre todos os povos do planeta. Mas o principal desafio atual é o de 

concretizá-los na realidade social, sobretudo com o fortalecimento da igualdade de 

oportunidades e a distribuição equitativa das prestações civilizacionais. Para que isto ocorra é 

preciso conjugar o esforço das instituições democráticas e da sociedade civil no sentido de lhes 

exigir o seu cumprimento na sua atuação quotidiana. Afinal, a sua prática efetiva depende do 

incondicional exercício da cidadania e da democracia participativa de todo o homem e de toda 

a humanidade. 



123 

SEGUNDA PARTE 

CAPÍTULO I: Padre António Vieira 

1. Padre António Vieira: o homem e a obra

Filho peninsular e Tropical 

De Inácio de Loiola, 

Aluno de Bandarra 

E mestre 

De Fernando Pessoa, 

No Quinto Império que sonhou, sonhava 

O homem lusitano 

À medida do mundo. 

E foi ele pioneiro 

Original 

No ser universal… 

Misto de génio, mago e aventureiro.  

 (Torga 1965: 5) 

A vida e a obra literária do Pe. António Vieira é, naturalmente, a resultante de uma vida 

cheia e trabalhada, muito ligada a um temperamento extremamente rico na originalidade, 

vincada de expressão inconfundível, no seu tempo e na modernidade. Como tal, é um privilégio 

descobrir e frisar as linhas predominantes do seu pensamento que orientaram a sua vida e a sua 

obra, apesar de sabermos que o Pe. António Vieira foi um autor com uma vida longa, acidentada 

e complexa, através da qual podemos encontrar as mais variadas interpretações a partir dos 

elementos que a caracterizam a saber: o religioso jesuíta, o missionário, o orador, o político, o 

teólogo, o conselheiro de D. João IV, o embaixador, o defensor dos índios no Brasil, dos 

escravos africanos e dos judeus na Europa e na América, a vítima dos cárceres da Inquisição e 

o pregador de sermões célebres.

Assim, com todas estas vicissitudes, não podemos deixar de reconhecer a sua coerência 

interior, movida por um ideal humanista universal e por um mito messiânico nacionalista que 

vão unificar e dar relevo à sua vida e obra multiforme, cheia de contrastes fortes, violentos, por 

vezes inesperados, mas sempre intimamente coerentes, ora para agrado de uns, ora para 

desagrado de outros.  

São de Heidegger as seguintes palavras “O artista é a origem da obra. A obra é a origem 

do artista” (Heidegger 2008: 11). 

Quem lê Vieira de forma responsável e despreocupada, mas com uma visão humanista 

universal fixada no horizonte, chega a uma constatação muito simples, que vem contradizer 
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muitas das interpretações de carácter ambicioso, sinuoso e enredado da vida e obra do Pe. 

António Vieira, que muitos lhe delinearam (ver Anexo IV). 

Sabemos hoje e no passado que o seu perfil humano e o seu comportamento de lutador 

alcançaram lances arrojados e por vezes inesperados, embora sempre transparentes e coerentes, 

deixando de lado as referências, de críticos distraídos, superficiais e, por vezes, sectárias. Mas 

qual terá sido a imagem verdadeira deste padre jesuíta? Como foi o Pe. António Vieira na 

realidade? Como nos é dado saber por muitas caracterizações acerca do jesuíta apresentadas 

por diversas personalidades, Vieira foi muitas coisas ao mesmo tempo. Assim, segundo 

Azevedo: 

A sua figura histórica sempre foi bastante controversa: seu primeiro biografo, André 

de Barros (1746), o descreve como o jesuíta modelo dedicado e santo, enquanto o 

bispo de Viseu, Francisco Alexandre Lobo (1826), apresenta-o como homem vaidoso 

e ambicioso, seguido nisso pelo historiador maranhense João Francisco Lisboa 

(1865). No Final do século XX, dois autores, Carel (1889) e Cabral (1900), realçaram 

sua vida sacerdotal e religiosa, enquanto o português João Lúcio Azevedo (1918-

1921) pôs em evidência sua personalidade política e Serafim Leite, na sua 

monumental “História da Companhia de Jesus no Brasil”, fez dele retrato 

predominantemente apologético. Vieira foi descrito como político (Hernâni Cidade 

1955), missionário (Maxime Hubert 1964), pregador (Luiz Gonzaga Cabral 1901) e 

teólogo (Raymond Cantel 1960); (Hoornaert 1981) (Azevedo 1992: 248). 

Neste sentido, voltando às palavras de Heidegger, ainda sobre a questão do que é a obra 

de arte, este diz-nos: 

A obra dá publicamente a conhecer outra coisa, revela-nos outra coisa, ela é alegoria. 

À coisa fabricada reúne-se, na obra de arte, algo de outro. (…) A obra é símbolo. (…) 

só a unidade na obra, que revela um outro, essa unidade, que se reúne com algo de 

outro, é que é o elemento coisal na obra de arte (Heidegger 2008: 11). 

A obra de Vieira, nascida numa conjuntura histórica singular, constitui um texto 

estrutural e intemporal dos seus discursos, sermões, cartas, ... com estatuto de literatura de estilo 

barroco, lido em qualquer tempo e em qualquer sociedade. Segundo João Lisboa “A vida dos 

oradores está principalmente nos seus discursos; e um grande triunfo oratório é para eles, como 

para um general, o ganho de uma batalha” (Lisboa 1864: 4). Haverá sempre razões histórico-

culturais para detetar, como exemplos e nas situações descritas na sua obra, renovadas 

atualizações, como a defesa e garantia dos direitos humanos. Aqui, não podemos deixar de 

referir um dos seus melhores e maiores biógrafos, João Lúcio Azevedo. Se, por um lado, ele 

escreveu a melhor a biografia de Vieira, não lhe soube encontrar o fio condutor entre a sua vida 

e a sua obra. A quem estuda a pessoa moral de Vieira, mais do que os seus dotes literários não 
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passará despercebido o ponto em que se ocupa das responsabilidades da situação (Azevedo 

1992: 43). Este biógrafo interpreta-o separadamente, pondo em evidência a sua personalidade 

fragmentária, destacando-o como o religioso, o político, o missionário, o vidente, o revoltado e 

o derrotado, descrições de quem delimita por fora um homem genial, não descobrindo, e até

por vezes deturpando, a explicação íntima da força interior que moveu aquele que consideramos 

ser o homem e a obra superiores da nossa literatura barroca. Segundo Nemésio: 

A grandeza literária do nosso século XVI está na prosa: é a experiência humana de 

Vieira, a subtileza e o estilo de Bernardes e dos prosadores agora voltados para a 

biografia e a apologética, e daí para as notações de vida corrente e dos prodígios 

religiosos (Nemésio s/d: 7-13). 

Sendo Vieira um exímio dialeta, só quem tem o privilégio de estar na companhia da 

leitura da sua obra conhecerá a sua importância e o que se esconde nas margens das suas 

palavras, pois nelas encontrará toda a sua presença, toda a sua personalidade que atuava sobre 

os outros, transmitindo-lhes força, coragem, luminosidade… De facto, nos sermões, como diz 

Vieira, “nos sermões temos de amar muito as palavras para através delas expressarmos a ordem 

e o equilíbrio do que elas querem comunicar para atingir níveis mais elevados de comunicação 

(Vieira 1959a: 7). Esta história vem a propósito, porque existe uma estreita relação entre a 

degenerescência da língua e esta terra de Babel. Assim conta José Flórido: 

Certo dia, um persa, um turco, um árabe e um grego, decidindo viajar juntos, 

encontraram-se numa aldeia, cheios de sede. Não tendo mais do que uma moeda, 

começaram a discutir sobre a maneira de a utilizarem: - Vamos comprar “angur”, disse 

o persa;

- Vamos comprar “azum”, disse o turco;

- Vamos comprar “inab”, disse o árabe;

- Vamos comprar “staffil”, disse o grego.

Aconteceu que um sábio, passando por ali e ouvindo aquela discussão pô-los todos de

acordo. Pediu-lhes então para lhe entregarem a moeda e, dirigiu-se a uma frutaria,

comprou quatro cachos de uvas. Era exatamente o que cada um, na sua língua,

mostrava desejo de comprar, sendo o desacordo devido ao facto de pensarem que se

estavam a referir a realidades diferentes. O sábio não se deixou apanhar pela

armadilha das palavras. O que lhe interessou foi o cacho de uvas, a que chamou

ironicamente “angurazuminabstaffil”, palavra composta por todos os outros nomes

(Flórido 1995: 59-60).

Também Vieira amou muito as palavras, mas a sua genialidade está para além das 

palavras, escritas e pregadas na esteira dos seus discursos, dos seus sermões, das suas cartas e 

demais obras suas, compreendido no seu tempo e para além dele, pois “palavrear” e “escrever” 

parece ser tudo quanto existe de mais importante no mundo de Vieira. Nunca se assumiu como 

“Mestre”, pois o “básico do discípulo é escutar” (Saraiva 1996: 10).  Quem aprender a escutar, 
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descobrirá que tudo à sua volta é “Mestre”, porque a “Verdade” está em tudo. O que é 

necessário é ter humildade e discernimento para o descobrir em todas as coisas que nos rodeiam. 

O “Mestre” tem, portanto, de ser o maior dos discípulos, atento a tudo à sua volta, recetivo a 

todas as mensagens, capaz de se escutar a si próprio e de ouvir o seu mais íntimo ser. Assim foi 

o jesuíta:

Vieira foi, sem contestação, uma das maiores figuras do século XVII; e o foi não 

apenas como escritor e como pregador que dominava, com invulgar talento, a arte de 

escrever e de falar; mas também como inteligência, capaz de compreender os grandes 

problemas religiosos, morais, políticos, sociais e económicos de sua época, e como 

um homem de ação. Daí não ser possível entender e avaliar a cultura do seu tempo, 

sem o conhecimento de sua vida e de sua obra (Soares 1981: 10).  

Vieira, foi um grande literato e pensador católico do século XVII, um militante jesuíta, 

pós-concílio de Trento, de uma educação ibérica, escolástica e literalmente barroca. Da sua 

obra constam aproximadamente duzentos sermões, tendo sido publicados, ainda em sua vida, 

doze volumes, mais de quinhentas cartas escritas, todas editadas após a sua morte, e alguns 

volumes que documentam o seu provincialismo profético; Clavis Prophetarum, História do 

Futuro e Esperanças de Portugal e ainda Arte de Furtar, de autoria duvidosa, para alguns dos 

estudiosos de Vieira, por não ser coerente com o seu estilo. Escreve Saraiva: 

No discurso de Vieira, notamos, quase a cada momento, que uma frase chama a outra, 

harmonizando-se com ela uma espécie de equilíbrio que se mantém por si próprio. 

Cada enunciado parece ter necessidade de um contraditor, cada palavra de uma 

contraprova, de tal modo o discurso se nos apresenta como uma sucessão de unidades 

proporcionais (Saraiva 1996: 23). 

Qualquer leitor de Vieira irá admirar o relevo, a clareza da escolha e a tensão que este 

sabe dar às frases e às palavras, quase a cada uma das palavras em toda a sua obra. Não existe 

nela palavras átonas, indiferentes, lânguidas. Cada uma das suas palavras parece ocupar no 

discurso vieirino o lugar que lhe está destinado, como em estado constante de alerta. É o que 

constitui a famosa “propriedade” deste escritor da língua portuguesa, assim ilustrada:  

Arranca o estatuário uma pedra dessas montanhas, tosca, bruta, dura, informe; e 

depois que desbastou o mais grosso, toma o maço e o cinzel na mão e começa a formar 

um homem, primeiro membro a membro, e depois feição por feição, até a mais miúda. 

Ondeia-lhe os cabelos, alisa-lhe a testa, rasga-lhe os olhos. afila-lhe o nariz, abre-lhe 

a boca, avulta-lhe as faces, torneia-lhe o pescoço, estende-lhe os braços, espalma-lhe 

as mãos. divide-lhe os dedos, lança-lhe os vestidos. Aqui desprega, ali arruga, acolá 

recama. E fica um homem perfeito, e talvez um santo que se pode pôr no altar (Vieira 

apud Saraiva 1996: 9). 
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Neste curto trecho discursivo, encontramos pelo menos catorze verbos diferentes para 

designar os movimentos que o escultor executa com as mãos e o cinzel. Descobrimos que 

nenhum deles é repetido nem substituível, cada palavra parece ocupar o lugar que lhe convém 

exatamente e cada um possui uma presença marcante no discurso. O trecho revela, sem margem 

para dúvida, o produto de um poderoso temperamento artístico de Vieira, mas também 

reconhecemos o saber de alguém muito sábio e atento ao sentido e ao valor da palavra. É de 

facto o estilo de Vieira, o nosso pregador de sermões, que se detém para explicar uma palavra, 

analisar a sua riqueza, estabelecer a sinonímia, admirar a “energia” ou corrigir-lhe a 

imperfeição. Ei-lo a pregar a palavra do alto do púlpito e eis multidões a extasiarem-se perante 

a riqueza da palavra latina enfatuar: nunca a nossa língua me pareceu pobre de palavras senão 

neste texto. No dizer de Saraiva, “Enfatuar significa fazer imprudente, fazer ignorante, fazer 

néscio e ainda significa mais” (Saraiva 1996: 10). Ainda sobre a palavra usada por Vieira nos 

seus sermões existe uma sobre a qual o literato se deteve nas suas propriedades visíveis e 

audíveis. Foi a palavra latina Non, que retirou do texto de S. Mateus: Non est meum dare vobis. 

Esta palavra tem a propriedade de poder ser lida tanto da esquerda para a direita, como da direita 

para a esquerda: 

Terrível palavra é um Non. Não tem direito nem avesso: por qualquer lado que o 

tomeis, sempre soa e diz o mesmo. Lede-o do princípio para o fim ou do fim para o 

princípio, sempre é Non. Quando a vara de Moisés se converteu naquela serpente tão 

feroz que fugia dela para que não o mordesse, disse-lhe Deus que tomasse ao revés, e 

logo perdeu a figura, a ferocidade e a peçonha. O Non não é assim: por qualquer lado 

que o tomeis, sempre morde, sempre fere, sempre leva o veneno consigo (Vieira apud 

Saraiva 1996: 12). 

O corpo da palavra Non tem ainda uma outra propriedade no sermão: 

Se é dura palavra um Não, mais duras são as boas palavras que suspendem e encobrem 

o mesmo Não, até que o descobre o efeito. Quem fez Não tão breve Não quis que se

dilatasse (Vieira apud Saraiva 1996: 12).

O caminho percorrido por esta figura tutelar que nunca soube dizer Non à vida, pautada 

de um humanismo universal, encontra-se desde muito cedo nos muitos papéis assumidos num 

caminho muito variado e imenso ao longo da sua vida. Torga diz é “O homem lusitano / À 

medida do mundo” (Torga 1965: 5). Da sermonística do Pe. António Vieira, e estamos a falar 

dos mais desatentos, que só conhecem um ou dois dos muitos sermões, o –  “Sermão de Santo 

António aos Peixes” e o “Sermão da Sexagésima” – e pouco mais, isto porque ambos são por 

excelência, os mais divulgados e emblemáticos na obra sermonística do Pe. António Vieira, 
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sendo por isso os mais conhecidos, e ainda, o primeiro, porque Vieira, nas figuras de linguagem 

que usou neste sermão e nas funções atribuídas a cada uma delas estabeleceu as relações 

existentes entre ele e o seu estilo barroco, mostrando que “é a partir da metáfora” que constrói 

o texto, o sermão, e toma posição face ao tema abordado. Uma prática transversal na sua

oratória. No segundo, porque na sermonística de Vieira, este sermão é considerado como um 

marco inicial do que viria a ser o seu modo e estilo de pregar, um sermão que reflete sobre o 

que Vieira chama de “arte de pregar” e ainda por ser um sermão que fala do que é um sermão 

vieirino e da sua finalidade. Vieira considera este sermão como um exemplo para toda a 

produção sermonística da sua vida. Assim afirma Soares Amora: 

Em 1655, no Sermão da Sexagésima, António Vieira definiu seu estilo paranético. 

Por isso o valor histórico e literário deste sermão tem sido posto muitas vezes em 

relevo: é uma profissão de fé oratória. E sendo assim, por ele temos sempre de entrar 

para compreender, na estrutura, no aspecto artístico, o sermonário vieiriano. E de 

outro modo não pensava Vieira, quando iniciando a publicação dos sermões 

completos, colocou o Sermão da Sexagésima como pórtico dos demais (Soares 1981: 

10).  

Melo concluiu assim que: 

O Sermão da Sexagésima é uma exposição doutrinária exemplar. Nela, Vieira 

subordina a arte de pregar à sua experiência eclesial evangélica, por isso a sua 

evangelização foi eficaz, confirmando o seu desempenho como visionário e político 

num projeto de acção missionária permanente (Melo 2005: 95).  

Mas, aqui fica o reencontro, a surpresa de um Vieira, expoente máximo da literatura 

lusa, com os seus sermões, hoje por muitos ainda desconhecido, mas que vamos redescobrir, 

esse peregrino das ideias lusas, esse mártir da verdade, esse humanista universal. 

Neste estudo, apresentaremos um Vieira que permite as mais variadas contemplações 

sobre o conhecido jesuíta, pregador, missionário, humanista e diplomata. Com os seus sermões 

fez parte da oratória sacra barroca, isto é, da chamada arte de pregar tão enraizada no tempo 

cultural do séc. XVII, onde este literato, “Misto de génio, mago e aventureiro”, “Filho 

peninsular e Tropical / De Inácio de Loyola, / Aluno de Bandarra” (Torga 1986: 1), se 

notabilizou também, nas palavras de Fernando Pessoa, como “Imperador da Língua 

Portuguesa”: 

O céu ´strela o azul e tem grandeza.  

Este, que teve a fama e à glória tem, 

Imperador da língua portuguesa,  

foi-nos um céu também.  

 (Pessoa 1979: 92) 
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Enquanto estudiosos de Vieira, com efeito, podemos revelar três características 

modeladoras do seu pensamento e da sua obra. Podemos compreender a personalidade virtuosa 

de humanismo traçada na trilogia do seu verdadeiro percurso de vida entre Portugal, a América 

(Brasil) e a Europa, espelhada na experiência de luta pela vida humana e pelos direitos do 

homem, que influenciou e estigmatizou a sua visão do mundo e dos homens.  

Vieira, na sua época, distinguiu-se na busca de soluções humanistas mais pessoais e 

limitadas no espaço e tempo, mas por vezes visionárias, sempre na tentativa de encontrar 

soluções para a convivência humana e para a paz entre os homens e os povos, jogando numa 

dependência quase absoluta da vontade e do poder pelo respeito pela vida e pela dignidade 

humana. Para Vieira, bastava ser humano para ter direitos humanos.  

Homem de grande sensibilidade, recetivo aos valores de liberdade, de justiça, de bem, 

de igualdade e de dignidade humana, foi testemunha e intérprete da decadência social-

económica-cultural e política do seu tempo e do mundo no que toca aos valores humanos que 

sofriam vertiginosa transformação, num mundo cada vez mais global, mas que ele sentia e sabia 

interiorizar como um combate pelos direitos do homem, próprio do seu destino de padre jesuíta 

da Companhia de Jesus e integrado na sociedade efervescente do séc. XVII, um século 

controverso em Portugal, na Europa e no Mundo.  

O combate de Vieira, enquanto homem e obra, mantém-se atual e presente na vida de 

todos nós, porque “Vieira continua hoje a ser por excelência uma dramática personificação de 

muitas angústias e problemas do homem atual da modernidade” (Martins 2005: 79).  

Pe. António Vieira adquiriu pelos valores humanos que defendeu, um verdadeiro olhar 

arguto e certeiro sobre o destino do homem e de Portugal de ontem, de hoje e de sempre. Esta 

ideia é uma das que melhor define um novo auto-retrato para o homem que foi Vieira, cuja 

força interior humaníssima moveu uma vocação profunda e verdadeira base da interpretação de 

um homem, de uma obra e de um destino transcendente e ideal. Sabemos hoje 

incontestavelmente muito mais sobre o Pe. António Vieira do que era à data da sua morte, pois 

a sua grandeza e genialidade não param de crescer... São hoje muitos os estudiosos de Vieira 

por todo o mundo…  

Vieira impõe-se pela genialidade do homem que foi. Como tal, iremos fazer uma 

aproximação da sua verdade global, literária e humana através do sistema riquíssimo da sua 

obra e dos registos biográficos dos seus principais biógrafos, imprescindíveis para traçar o seu 

travejamento e perfil (ver Anexo IV). Descobrir em Vieira o estado de maturidade do perfil 

humanista atingido por um adolescente com aspectos não adivinhados que pela espontaneidade 
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e sinceridade da sua juventude esboçam um caminho que desde cedo determina um destino e 

as paixões da sua vida: a Igreja e a Companhia de Jesus, os índios brasileiros, os escravos 

africanos e os judeus, Portugal, a América (Brasil) e a Europa.  

Sabendo que o cerne da obra vieirina são os seus célebres sermões, os quais espelham 

o perfil existencial humanista do Pe. António Vieira, e que estes não são só consolatórios, mas

de vários tipos: panegíricos, gratulatórios, apologéticos, políticos, bélicos, funerários e outros 

totalmente ascéticos, mas todos, quanto a matéria o permita portadores de valores morais de 

grande humanismo da pessoa humana. Elogiando a mestria dos sermões com os quais Vieira se 

notabilizou brilhantemente nas letras portuguesas, pelo uso exímio da língua portuguesa.  

Como podemos ver, é dentro desta visão utópica de Vieira que descobrimos e 

encontramos o fio condutor da sua peregrinação humana pela vida e que toldou o pensamento 

humanista deste espírito que foi a alma do Pe. António Vieira. Seja como for, ser-nos-á 

permitido dizer que Vieira foi um homem à medida de um sonho, um sonho, sonhado com 

grande verdade e humanismo universal e que ficou escrito para a história em língua portuguesa, 

como o afirmam algumas figuras notáveis da literatura lusa quando elogiam a mestria de Vieira. 

Seja-me permitido que apresente, a modo de epígrafes, o que algumas figuras notáveis da nossa 

cultura dele afirmaram, segundo Mário Gonçalves Viana: 

Nunca a nossa língua soou mais bela, opulenta, enérgica e majestosa do que na boca 

deste eminente orador. Era um poeta e um pensador o homem que nos seus sermões 

sabia casar com um lirismo inexcedível de frase, a alteza do pensamento filosófico. 

[…] Os recursos da língua portuguesa ninguém como ele os conheceu; a poesia da 

frase ninguém a teve em mais alto grau. Se os conceitos e trocadilhos bastantes vezes 

lhe maculavam a limpidez do discurso, isso que vale em presença dos jogos de caudal 

e torrentosa eloquência, que tão frequentemente lhe emanavam dos lábios? (Viana 

1947: 11). 

Para Camilo Castelo Branco: 

Ninguém reuniu em poucas páginas tantas palavras rubricadas pelos mestres que o 

precederam. A opulência que Vieira aditou à prosa constituíram o idioma português 

no alto ponto das línguas mais ricas, se já houvéssemos em comunhão de ciências 

com a Europa, e tivéssemos adaptado à nossa índole glótica, os termos facultativos 

(Branco 1986: 69). 

Já, Oliveira Martins, admira nele “um homem superior que está à frente do moderno 

Portugal, como o guia, o mestre, o fundador, multiforme na capacidade, omnímodo na acção 

missionária e diplomática, financeira e estadista e, por sobre isso, filósofo, moralista e 

literato...” (Martins 1952: 51). 
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Por último, Filinto Elísio, cujo verdadeiro nome é Francisco Manuel do Nascimento, 

sacerdote, exalta-o “como um defensor da pureza e vernaculidade da língua em poema 

teatralizado, em que figuram dum lado um “Peralta” e um escritor medíocre, e do outro Vieira” 

(Elísio 1939: 69).  

Este é o relato e a homenagem de grandes vultos da língua e cultura lusa a António 

Vieira, mas continuemos a dissertar sobre a personalidade excecional deste cultor cuja vida e 

obra o alcandoraram, nacional e internacionalmente, à memória da humanidade, onde cabem 

na galeria dos génios, para além de navegadores e políticos, também religiosos, homens das 

letras, das ciências e das artes, sendo Vieira um deles, na vida e na memória da obra que dele 

se conserva e que damos a conhecer numa visão humanista apaziguadora e atualizada.  

Um outro biógrafo, o jesuíta padre André de Barros, descreve-o assim: 

Foi o padre António Vieira de não pequena estatura, como se até no corporal quisesse 

formar a natureza mais que ordinária habitação aquele grande espírito. O rosto 

comprido e majestoso; nariz aquilino; boca proporcionada; muita barba; o cabelo na 

idade vigorosa preto; todo branco na velhice; a cor morena; os olhos sobremaneira 

vivos, que parecia cintilavam (Barros 1746: 278). 

Os seus comtemporâneos afirmavam ser um homem de porte altivo, sedutor e afável, 

sociável e observador, podendo ser contundente e intransigente na defesa das suas ideias e 

opiniões. Vieira acreditava na capacidade dos portugueses para ultrapassarem todas as 

dificuldades, problemas e considerava-os capazes de se imporem ao mundo como um povo e 

um reino pioneiros na construção de uma nova ordem universal guiados por valores humanistas 

e cristãos. 

A obra de Vieira é vasta e complexa, possui elementos que possibilitam as mais diversas 

interpretações, que procuraremos dar sentido e vida, privilegiando a postura do homem que foi 

Vieira e que se perpetuou até nós por via dos seus sermões. Prolífero na obra sermonística e 

epistolar e noutros textos, chegou até nós a grande obra da sua vida, os sermões, feitos a partir 

da exegese dos textos dos profetas, onde ele encontrava desvendado o segredo da História do 

Futuro de Portugal e do Mundo.  

A obra vieirina pretendeu certamente dar conta das etapas salientes da vida de um 

homem que encheu quase todo o séc. XVII, português, um testemunho vivo da sua 

extraordinária dimensão humana, do seu vigor físico e psíquico, da multiplicidade das suas 

ações como homem de intervenção social, política, diplomática, económica, missionária e 

sobretudo da capacidade de acompanhar criticamente os acontecimentos da vida humana e de 

os interpretar à luz da Bíblia, da História e da sua leitura pessoal como pensador, construindo 
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o que podemos chamar uma filosofia e teologia da história. Sem estes retalhos da biografia e

muitos outros estudos diversos por parte de investigadores de Vieira, teríamos sem dúvida 

perdido o privilégio de conhecer um dos maiores valores da nossa tradição cultural, uma das 

mais ingentes figuras da nossa história literária, tendo em conta não só os conteúdos do seu 

pensamento, mas também a projeção que alcançou como homem de cultura.  

A obra de Vieira resulta do cruzamento de três características. A primeira reside na 

estrutura formal das suas intervenções públicas, aplicando cenas ou episódios exemplares 

relatados no Livro Sagrado, a Bíblia, às situações conjunturais concretas da sociedade do séc. 

XVII. De facto, o seu conteúdo não tem por génese avivar ou ressuscitar as virtudes éticas

cristãs consagradas sob a forma de alegoria, de símbolo ou parábola em relatos bíblicos, mas 

tem por base vincular a oratória a uma direta intervenção social concreta e de operar a 

vinculação das cenas bíblicas à situação existencial, física e sentimental do homem e da cidade, 

na palavra, mais do que no som, dotada de sentido ontológico, capaz de alterar a dinâmica do 

homem, alterando-lhe o perfil e o sentido na ação histórico-social-económica e cultural da 

sociedade do seu tempo. A segunda incide na ousadia parenética, desrespeitadora de 

convenções canónicas, evidenciada na relação pregador-Deus, exigindo a concordância com as 

regras divinas, mesmo quando inexplicável à luz da justiça humana. Esta ousadia de desafiar 

Deus é evidenciada no “Sermão de Bom Sucesso das Armas de Portugal Contra as da Holanda”, 

onde o que aconteceu na História conflitua, com o senso cristão de justiça, e ainda na ousadia 

humanista, ao desmascarar os privilégios político-sociais e económicos relativos à relação 

brancos-negros, colonos-escravos e portugueses-judeus. A terceira e última característica, foca 

um olhar cívico emanado dos valores humanos enraizados na cultura humanista inclinados para 

purificar a realidade, um olhar ontológico e ético preparado para corrigir ou endireitar os erros 

ou imperfeições do Homem da sociedade do século XVII, fazendo prevalecer o bem, a 

dignidade, a paz e a justiça social da humanidade. 

Sabemos, através de uma espécie de fragmentos autobiográficos, informações preciosas 

a respeito da formação intelectual do Pe. António Vieira. Assim, aos 17 anos de idade, os seus 

prelados encomendaram-lhe as Cartas Ânuas da Província Portuguesa da Companhia de Jesus, 

tendo seguido para Roma na língua latina; aos 18 anos instituíram-no, os prelados, mestre de 

primeira, tendo comentado as tragédias de Séneca, nunca até aí comentadas; aos 19 e 20 anos 

começou a carreira de comentador das Sagradas Escrituras e estudou filosofia e teologia, 

demonstrando muito êxito em tudo o que fazia. Segundo as palavras expressivas de Vieira, “e 

passando à Teologia, me consentiram os meus prelados que não tomasse apostila, e que eu 
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compusesse por mim as matérias, como efeito compus, que estão na mesma Província” (Vieira 

1953: 158).  

O Pe. António Vieira foi mestre de teologia aos 30 anos, tendo interrompido este 

magistério quando regressou a Portugal, aquando da restauração da independência do reino de 

Portugal. Também encetou, a partir deste reino, as suas viagens pela Holanda, França, Inglaterra 

e Itália. Diz-nos ele: “pude ver as melhores livrarias do Mundo e tratar os homens mais doutos” 

(Vieira 1953: 158). Refere-nos Vieira, a partir destas viagens, o seu conhecimento das terras e 

mares, que muito o ajudaram a construir o seu conhecimento cosmográfico e aliou a ele o 

conhecimento histórico, profano, eclesiástico e sagrado, juntando assim a cosmografia dos 

espaços e a cronologia dos tempos, ordem e sucessão das idades do Mundo, da Igreja e dos 

Homens grandes que nele floresciam. O conhecimento desses Homens grandes compreendia a 

leitura das suas obras, principalmente as dos Santos Padres e expositores da Escritura, os livros 

proféticos. A partir daqui aparece a dimensão lógica do pensar e escrever de Vieira baseada nos 

textos sagrados. É ao Tribunal do Santo Ofício, à Inquisição Portuguesa, aos Inquisidores, que 

Vieira irá expor de forma dramática e até trágica o seu método de leitura do texto sagrado, por 

ironia do seu destino. Este homem definiu muito cedo um projeto de vida, a que se dedicou de 

corpo e alma. Ouçamo-lo: 

Mas vindo ao particular da Fé: de idade de dezassete anos fiz voto de gastar toda a 

vida na conversão dos Gentios e doutrinar aos novamente convertidos, e para isso me 

apliquei às duas línguas do Brasil e de Angola, de que usam os gentios e cristãos 

boçais daquela província. E porque para este mistério me não era necessário, mais 

ciência que a doutrina cristã, pedi aos Superiores me tirassem dos estudos, porque não 

queria curso nem Teologia, e cedia dos graus da Religião que ele e ela se seguem. E 

posto que os Superiores mo não quiseram conceder, antes me tiraram a obrigação do 

voto, e o Padre Geral fez o mesmo, eu contudo o tornei a renovar e insistir nele, até 

que ultimamente o consegui, indo-me para o Maranhão tanto contra a vontade de El-

Rei e do Príncipe, como é notório (Vieira 1953: 166). 

Sendo a matriz filosófica de Vieira aristotélico-tomista, nota-se certamente a sua 

predileção por Santo Agostinho, muito referenciado na sua obra, assim como a presença sempre 

aureolada da grandeza de Platão e Aristóteles. Vamos encontrar na História do Futuro esta 

inata tendência para a originalidade de pensamento de Vieira, em que ele começa como se 

tratasse da metafísica de Aristóteles: 

Nenhuma cousa se pode prometer à natureza humana mais conforme ao seu maior 

apetite, nem mais superior a toda a sua capacidade, que a notícia dos tempos e 

sucessos futuros; e isto é o que oferece a Portugal, à Europa e ao Mundo esta nova e 

nunca vista história (Vieira 1953: 1). 
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O Pe. António Vieira afirma toda a novidade, dificuldade e originalidade da sua obra, 

na História do Futuro. Queremos neste ponto essencial da vida e obra de Vieira chamar a 

atenção para o facto que reputamos de maior importância para entender o intento por si visado 

quando escreveu História do Futuro, a Clavis Prophetarum, pois, logo no início da obra, faz a 

distinção entre falar para o Mundo (Capítulo I) e falar para os portugueses (Capítulo II). Assim 

lemos: “no capítulo passado falamos com todo o Mundo; neste só com Portugal” (Vieira 1953: 

9-10).

Esta distinção parece-nos significativa, quando nos debruçamos sobre a doutrina 

vieirina de Quinto Império, na História do Futuro, comparada com outros intérpretes muito 

qualificados da mesma que se aproximam ou se afastam deste pensamento vieirino como 

Sampaio Bruno, Fernando Pessoa e até Teixeira de Pascoaes. Vieira quis de propósito esquecer 

este pensamento na Clavis Prophetarum. Ele quis convencer o Mundo que era então a Europa, 

deixando Portugal ocultado, isto é encoberto. Na verdade, o Mundo estava pouco interessado 

que D. João IV fosse o monarca do Quinto Império consumado em Cristo. Querendo Vieira “ao 

Mundo prometer grandes futuros aos desejos e a Portugal assegurar breves desejos de futuro” 

(Vieira 1953: 10-17). O Pe. António Vieira, na abertura da sua História do Futuro, tece subtis 

e profundas considerações sobre três temas – o tempo, a eternidade e a ciência –, escrevendo 

que “Deus sempre reservou para si, excluindo os homens, a ciência dos futuros, como regalia 

da própria divindade. Por Sua eternidade, sendo que é Deus, todos os futuros lhe sejam 

presentes” (Vieira 1953: 1).  

No que diz sobre “o homem, filho do tempo, reparte com o mesmo a ciência ou a sua 

ignorância; do presente sabe pouco, do passado menos e do futuro nada” (Vieira 1953: 1). 

Vieira ainda sobre este ponto refere Platão. A ciência dos futuros, disse Platão, é a que distingue 

os deuses dos homens (…); todavia, “desde o paraíso sempre os homens tiveram, aquele 

antiquíssimo apetite de serem deuses” (Vieira 1953: 2). Na História do Futuro, temos o que 

consideramos ser a filosofia da verdade; nas do primeiro género, verdades com certeza da fé, 

nas do segundo, verdades com certeza teológicas; nas do terceiro, verdades com certeza morais; 

nas do quarto, verdades com certeza prováveis e como fundamento último, o mesmo Deus. Eis 

aqui desenhado o sistema epistemológico do pensamento vieirino.  

Vieira hoje, numa linguagem atualizada, como no seu tempo, deu expressão cultural e 

linguística a esse segredo interior de luta pela verdade e pelos direitos do homem e que não só 

o manteve ao longo da sua vida, mas também o defendeu com tenacidade, mesmo perante as

garras ameaçadoras da Inquisição, no Tribunal do Santo Ofício, assim como daqueles autores 
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cujas ideias pareciam defender o contrário daquela que era a verdade do seu sentir e do seu 

pensamento. Mas, como sabemos, não foi à filosofia, nem mesmo à teologia, que Vieira dedicou 

o melhor do seu tempo e do seu espírito, mas ao que viria a considerar ser a sua obra-prima, o

seu palácio e perante o qual o resto, e estamos mesmo a pensar nos seus sermões…, considerava 

serem modestas “choupanas”.  

Segundo António Lopes, Vieira terá trabalhado nestas obras-primas durante 74 anos, 

não sendo, como os seus escritos proféticos e utópicos sobre o Quinto Império, o que ele mais 

valorizou ao longo da sua vida, mas sim, as motivações que lhe enchiam o coração (Lopes 

1999: 184). Este espírito foi decisivo para Vieira que relativamente aos seus próprios sermões, 

“Como se enganou!” os tinha por “Choupanas” ao compará-los com o “Edifício altíssimo” da 

História do Futuro, outra obra emblemática do autor, onde previa o destino próximo de 

Portugal e da Igreja. Aqui, não deixaremos de referir as motivações que o levaram à redação 

do reino de Cristo consumado na Terra, por outro nome Clavis Prophetarum. Embora não se 

tratando como diz António Lopes, 

da obra de um contemplativo, nem de um filósofo e muito menos de um amador de 

ficções, mas do livro de um homem conquistado por Cristo, para por sua vez 

conquistar o mundo para o mesmo Cristo; ou seja, de um homem de acção que tem 

por missão de trabalhar, com o próprio Cristo, na transformação do mundo, não de 

um mundo à imagem e semelhança, do Homem, mas segundo o plano de Deus, o 

mistério escondido aos séculos em Deus (Lopes 1999: 185). 

Como tal, para estudar a obra vieirina temos de penetrar no interior da “alma” de Vieira 

e procurar enquadrá-lo previamente nas circunstâncias marcantes da sua juventude, na época 

barroca18 em que viveu, se exprimiu e se movimentou e ainda na conjetura dos problemas de 

Portugal, da Europa e do Mundo ao nível histórico-social-económico e cultural do seu tempo. 

Tanto na meninice, como na juventude, qualquer um de nós se apresenta indefeso e permeável 

ao ambiente que nos rodeia, mas que preside à força e à génese da nossa personalidade ou , 

decidindo até a nossa conceção sobre o mundo. Assim sucedeu com Vieira. Curiosamente, cada 

época sofre de tendências anómalas e no tempo barroco havia uma tendência penitencial de 

temor e austeridade explosiva que se refletia com exuberância nas pregações dos sermões, a 

18 O período barroco (1601-1768) foi uma época de grande conflito psicológico e espiritual. O homem seiscentista 

achava-se dividido entre os prazeres terrenos e os divinos do céu. Como consequência desse facto, a produção 

literária desse período revela a tentativa de evasão, caracterizada por uma linguagem rebuscada, o cultismo e por 

um jogo de ideias baseado no raciocínio lógico, o conceptismo. Em meio a tanta instabilidade e incerteza, era 

necessário trazer algo visível e palpável em que o homem pudesse apoiar as suas crenças e sua moral. Para os 

pregadores da arte barroca, isso fez com que os textos sagrados se tornassem fontes inesgotáveis de figuras, 

parábolas, metáforas e outros recursos, que lhes possibilitavam sustentar um recurso maior, o da imaginação 

sensorial, tão explorado nas pregações dos sermões. 
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arte de pregar tão aceite no quotidiano litúrgico do povo cristão. O Barroco foi assim 

caracterizado por Wehling e Wehling:  

A despeito das dificuldades de conceituar o termo ‘barroco’, devido aos inúmeros 

pontos de vista metodológicos e temáticos conflituantes, pode-se afirmar que o século 

XVII foi o século barroco por excelência. Difundido a partir da Itália no século XVI, 

assumiu na Península Ibérica o  de afirmação da Contra-Reforma contra o 

protestantismo. O barroco estabeleceu o primado da cultura: não era uma arte natural, 

muito menos simples. Sua concepção era refinada, orgulhosa de si, preocupada em 

brilhar pela grandiosidade da forma (Wehling-Wehling 1994: 289).  

Toda a literatura produzida pelos padres da Companhia de Jesus era na opinião de 

Afrânio Coutinho, 

uma típica manifestação barroca, evidenciada nos temas, na ideologia, na estrutura e 

na intenção. Literatura de missão, que buscava servir o ideal religioso e pedagógico 

da conversão e da catequese dos gentios (Coutinho 1959: 115).  

De acordo com Massaud Moisés, o estilo barroco, 

originário da Espanha e das artes plásticas, o movimento barroco difundiu-se pela 

Europa e pela América (a data de 1580 marca o seu início em Portugal, a de 1601, no 

Brasil), não raro em mescla com as demais expressões de arte, incluindo a música. No 

entender de Werner Weisbach, em seu nascedouro estaria presente a Contra-Reforma: 

esta não o teria desencadeado, mas nele encontrou instrumentos retóricos 

perfeitamente ajustados à estratégia antiluterana profunda e à expansão da fé cristã 

(Moisés 1974: 52).  

Ainda segundo este autor, 

o Barroco caracteriza-se, formalmente, pelo “jogo do claro-escuro, da luz-sombra, a

assimetria, o contraste, a abundância de pormenores, o retorcido da sintaxe, as

inversões desconcertantes e cerebrinas, as metáforas” (Moisés 1974: 53).

Já Coutinho considera que é com Vieira que “a estética barroca atinge seu ponto alto em prosa, 

nos sermões” (Coutinho 1959: 116).  

A prática da virtude era em geral aceite como austera, com clara influência do rigor 

“jansenista”, apesar de ser condenado pela igreja, não deixou de influenciar largamente a 

teologia, a ascética e mesmo a liturgia no período barroco. Nesta, a Paixão de Cristo era 

largamente celebrada e a Ressurreição quase só lembrada. A austeridade e rigor penitenciais 

manifestavam-se em disciplinas públicas frequentes. Os pecados eram catalogados em longas 

descrições pessimistas e os mais graves tinham excomunhão certa.  
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O inferno era uma ameaça constante, embora o Barroco nutrisse um grande apreço pelas 

romarias e pelas festas, das quais nos chegam relatos grandiosos onde surge o envolvimento 

dos sentidos, a música, as danças, as cores, a pintura, a talha impressionante, o fantástico, pois 

durante a festa, um dos números centrais era geralmente não só um sermão, mas um grande e 

longo sermão!… 

Vieira proferiu muitos sermões magníficos, morais e patrióticos, entre outros. Mas foi 

mais vítima dos sermões de festa ou panegíricos. Isto na verdade condizia e reclamava o sentido 

barroco das festas. O Pe. António Vieira enquadra-se dentro do estilo barroco, devido à 

presença constante, nos seus sermões, da técnica do raciocínio cultista19 e concetista20, com 

maior ênfase ao concetismo, e ainda, do ponto de vista formal, no amplo uso da metáfora, tendo 

sempre por base os ensinamentos, as Sagradas Escrituras. Em função da importância e do 

alcance que teve a obra deste inaciano, procederemos a mais um estudo dos seus sermões, entre 

muitos já desenvolvidos em diferentes áreas – da Teoria Literária à Ciência da Religião, 

passando também pela Linguística e pela História Social e agora pela cultura e Direitos 

Humanos.  

Como expoente máximo em Portugal da prosa barroca, é imperativo o estudo dos 

sermões vieirinos, pois muitos dos aspetos por ele registados coincidiram com a definição 

moderna do Barroco. Vieira ataca o estilo cultista, muito usado na época, mas só teoricamente, 

pois na escrita dos sermões ele, por vezes, usa-o. Vieira utiliza muito a alegoria para criticar as 

vicissitudes e os defeitos da humanidade. Este meio criativo presenteou a sua atividade 

missionária levada a cabo pelo orador barroco de arte sacra que atravessou todo o séc. XVII.  

No que diz respeito ao estilo individual de Vieira, pode-se dizer que foi um pregador 

audacioso, a ponto de ser colocado frente ao Tribunal da Inquisição, pelo seu atrevimento e 

ousadia, em alguns momentos, de advertir severamente a Deus, como no “Sermão de Bom 

Sucessos das Armas de Portugal Contra as de Holanda”. Vieira utilizou o púlpito sagrado para 

as suas pregações religiosas e políticas, como se fosse o parlamento ou a imprensa, conseguindo 

atingir multidões de fiéis. Do alto do púlpito pregou em defesa da liberdade, da dignidade, dos 

judeus, dos negros e dos índios. Foram estes os seus principais eleitos e protegidos, a sua grande 

19O cultismo consiste no burilado excessivo da forma com o uso exagerado de trocadilhos, aliterações, homonímia, 

sinonímia, acumulações de epítetos, perífrases, extravagância de vocábulos, etc. Sob roupagens exageradas, 

esconde-se uma temática estéril e banal. Também se denomina este estilo de Gongorismo, designação proveniente 

do escritor espanhol, Luís Gôngora. 
20 Concetismo, serve-se do desdobramento de um conceito, até chegar, através de raciocínios engenhosos, a 

imprevistos paradoxos, o conceptismo consiste no jogo de ideias ou conceitos sob a forma de comparações 

ousadas, metáforas, imagens, sinédoques, hipérboles, etc, conducentes a uma densidade conceptual que obscurece 

o conteúdo.
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paixão, levando-o a grandes sacrifícios, a autêntico heroísmo perseguido e acusado pelo Santo 

Ofício.  

Embora Vieira se tenha notabilizado na arte de pregar, conseguiu evitar o estilo 

gongórico ou culto, aceitando mais o estilo concetista, estilo engenhoso, onde alcançou 

brilhantes êxitos com a sua obra sermonística. Assim, 

O conceptivo em Vieira residiu no emprego do método de argumentação dos 

“conceitos predicáveis”. Este método tinha como ponto de partida uma máxima ou 

proposição de natureza moral, que urgia provar de modo evidente para que o fiel a 

pudesse aceitar sem discussão. Para tal demonstração recorria o orador, não a 

argumentos lógicos, por meio do raciocínio silogístico, mas ao artifício de apresentar 

uma frase ou conjunto de versículos bíblicos como sendo uma alegoria ou uma 

imagem daquilo que se ia demonstrar (...). 

O uso das alegorias e símbolos das escrituras, base das suas pregações pelos conceitos 

predicáveis, que lhe serviam para justificar e provar factos posteriores, arrastaram-no 

para a previsão profética, para o sebastianismo e para o bandarrismo (Vieira Apud 

Saraiva 1996: 22-23). 

O Pe. António Vieira, na excelência da sua inteligência, aceita de igual modo, assim, 

com a naturalidade própria do modo de viver do seu tempo, como aceitam também a 

generalidade de outros escritores e historiadores do seu tempo, acontecimentos como as lendas 

das aparições de Cristo a D. Afonso Henriques, de São Frei Gil, das falsas profecias atribuídas 

a São Isidoro de Sevilha e do espírito profético do sapateiro Bandarra. Esta propensão acrítica 

para o maravilhoso e sobrenatural deu credibilidade à cabalística e à astrologia tão populares 

no século XVII. Guilherme d’Oliveira Martins no Jornal de Letras, Artes e Ideias afirma acerca 

de Vieira: 

Foi um visionário, um diplomata, um pregador da Capela Real, um conselheiro 

avisado, um humanista, um lutador pelo respeito da dignidade humana, à frente do 

seu tempo, e um artífice, como houve muito poucos, da palavra dita e escrita (Martins 

2008: 13-26). 

A luta de Vieira não passou, na maioria, das tentativas de sonhos infrutíferos. No 

entanto, podemos testemunhar que muitos dos esforços diligenciados pelo Pe. António Vieira 

obtiveram enorme êxito. Esta foi sempre a aspiração deste cultor da época barroca. Nos seus 

sermões pregados e escritos Vieira, por motivações mais ou menos pessoais e limitadas, mas 

muitas das vezes visionárias, travou grandes lutas, sempre com o intuito de encontrar as 

melhores soluções políticas e religiosas para restabelecer a paz social face aos problemas e 

circunstâncias do seu tempo pessoal e histórico-social e político. Segundo Hernâni Cidade, 

Vieira: 
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Nos seus sermões não faúlha apenas espírito enamorado de aplausos, freme uma 

grande, complexa alma de apóstolo cristão - e orientador político. Deixou a 

contemplação mística para o Padre Manuel Bernardes. Abandonou a Frei Domingos 

de São Tomás, o dominicano seu contraditor, a supremacia na pirotecnia retórica. E, 

instalando o púlpito no centro da vida nacional, fez dele frequentemente cadeira de 

conselheiro da Coroa ou deputado às Cortes, capaz de juízos destemidos e severos, 

como da exaltação do espírito patriótico, sem deixar de ser, por momentos, alta 

cátedra de apóstolo cristão, profligando os vícios que a sua experiência de padre e 

homem público tão bem conhecia (Cidade 1985: 8). 

Vieira lá foi conseguindo, por circunstâncias muito diferentes, e por vezes bastante 

adversas, soluções para a convivência humana e para a paz entre os povos, embora ele também 

soubesse que estas se jogavam na dependência absoluta da vontade e poder dos príncipes e dos 

reis, no plano político, e da Inquisição, no plano religioso. Mas ficamos a saber que, quando 

alguém como Vieira, mais astuto e ousado, tentava fugir ao arbítrio dos reis, dos príncipes e do 

Santo Ofício, perigava na roda da fortuna dos cárceres da Inquisição, onde mais tarde foi parar. 

Situada a vida de Vieira através de algumas das convulsões histórico-políticas-sociais-

culturais e religiosas onde a sua meninice e juventude floresceu, e que influenciaram a sua 

formação e o seu estilo literário, voltemos ao curso dos aspetos mais relevantes da sua biografia. 

Tendo em conta as balizas temporais, (ver Quadro III), afigura-se-nos de forma indelével traçar 

os marcos fundamentais do perfil humano da vida do Pe. António Vieira e que por algum 

motivo subjazem à sua obra. 

A vida de Vieira foi marcada pelo destino de um homem da Igreja, de Portugal e do 

Mundo. Este cultor nacional pautou toda a sua personalidade por uma coerência íntima de 

equilíbrio e prudência alicerçada nos valores e na alta sensibilidade moral e social da sua época, 

travejamento fundamental de um itinerário existencial de génio.  

Não podemos deixar de reconhecer as vicissitudes da sua vida que integram o seu 

temperamento, de  altivo e solitário, aquecido por um ideal humanista e mítico unificador da 

sua vida cheia de contrastes violentos, inesperados por vezes, mas reveladores do rigor da 

verdade e da integridade de um nome, de uma vida, de uma obra e de um destino, fiéis a uma 

paixão, Portugal, a um sonho, o profetismo nacional e a uma utopia invulgar de ser português. 

A vida de António Vieira não é exceção, não podendo ser descrita por apenas uma curva 

ascendente seguida de uma descendente. Ela é antes, como daremos conta, uma sucessão de 

altos e baixos, um entrelaçar constante de momentos de glória fulgurante com momentos de 

afundamento, por vezes vertiginosos e até fatais. 

A primeira fase de vida do Pe. António Vieira, até ao regresso a Lisboa em 1641, terá 

porventura sido a mais calma e a mais linear em que usufruiu da tranquilidade de uma vocação 
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absoluta, única e definitiva. Com a Restauração, virou-se uma página na vida histórica de 

Portugal e na vida de Vieira; o regresso a Lisboa e o encontro com D. João IV estavam 

destinados a mudar-lhe a vida, a vocação e o destino para sempre.  

Segundo Lúcio de Azevedo, 

certo é que, desde que o jesuíta entrou na corte, e enquanto permaneceu nela, se pode 

dizer que D. João IV caminhou sempre de braço com ele e com a rainha, e que 

nenhuma resolução grave sem o voto de ambos empreendeu (Azevedo 1992: 54). 

Sabemos que daí para a frente nunca mais cessaram as lutas exteriores, com os 

numerosos inimigos e com a inveja que a fama e a genialidade lhe granjearam, e as interiores, 

entre as vocações de religioso e missionário e as de político e diplomata. Mas a seguir a grandes 

derrotas, sempre enfrentadas com galhardia e astúcia não cessariam também grandes vitórias.  

Ainda, segundo o mesmo autor: 

Havia mais os despeitados pelos triunfos de Vieira no púlpito, e pela sua privança 

com o rei; os que, pregadores antigos, tinham visto adventício, moço ainda, nesse ano 

nomeado pregador régio; os ciosos da casa, pois ele era súbdito de outra província, a 

quem a entrada vitoriosa do hóspede no íntimo molestava; todos esses tomavam 

posição contra o intruso e lhe faziam guerra, se não de modo aparente, usando dos 

meios que a organizavam interna da sociedade lhes punha ao dispor (Azevedo 1992: 

73). 

Na verdade, momentos há em que na leitura dos seus sermões, das suas cartas e outros 

escritos proféticos, ou ainda das obras que lhe dedicaram os seus biógrafos, se coloca diante de 

nós um Vieira multifacetado, o homem do mundo, o político, o religioso, o diplomata e o 

missionário.  

Tais facetas exibiam muitas vezes um estilo de vida que em tudo contradizia a 

simplicidade da vida de um padre da Companhia de Jesus, visível tanto nos sucessos como nos 

seus fracassos de uma vida vivida intensamente.  

Uma questão que transcorre muito do discurso de Vieira, segundo João Francisco 

Lisboa, é a ambição do jesuíta, que apresentara tais sentimentos já quando entrara para a 

Companhia de Jesus de Inácio de Loyola.  

Vieira viu no instituto da Companhia de Jesus o caminho mais curto para alcançar a 

grandeza humana, sendo este um sinal de uma ambição precoce em relação ao pedido de seus 

pais para que não seguisse o caminho sacerdotal.  
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Nas palavras de João Francisco Lisboa: 

Vieira perseverou, despontando nele por este modo em ocasião tão solene, e desde a 

aurora da vida, aquele ferrenho desprezo dos sentimentos mais ternos e suaves, e 

aquela ambição aspérrima e insaciável que o dominaram depois em todo o curso dela 

(Lisboa 1864: 9). 

A vida do Pe. António Vieira cobre todo um século, o século dos génios e da Física, das 

guerras de religião pelos direitos de sucessão, pelos direitos históricos, das guerras do Turco, 

do Veneziano, do Tártaro e do Polaco.  

Em Vieira, o político sobrepõe-se ao religioso. As ideias de tolerância e de liberdade de 

consciência emergem no horizonte, já na esteira da proclamação e defesa precursora dos 

Direitos Humanos em Portugal.  

No tempo de Vieira, as notícias, as mercadorias e os humanos partiam e chegavam pelas 

várias rotas terrestres e marítimas.  

O Pe. António Vieira faz-nos chegar através da sua palavra: “de Lisboa partiam por terra 

todos os sábados os correios com grande cópia de mentiras do reino” (Vieira 1954: 155). 

Portugal expulsava os Holandeses de Pernambuco e avançava com a colonização do Maranhão. 

Os conflitos envolviam o militar, o ideológico, o comercial e o político. Vieira, 

integrado na sociedade onde a Ordem dos Jesuítas ocupava lugar eminente, tinha consciência 

dos factos históricos no contexto da história das ideias e dos acontecimentos políticos e sociais 

do seu tempo.  

Apesar de tudo, e situado num ambiente histórico-político e social de séc. XVII, Vieira 

gozou da proteção e amizade das mais eminentes figuras da corte, que jamais dispensavam os 

seus conselhos e colaboração nos mais variados e importantes assuntos da nação com os quais 

debatia pessoalmente ou do alto do púlpito.  

A sua vivência mundana, adquirida nas muitas viagens pelas várias rotas do mundo 

global, permitiu ao Pe. António Vieira, também o contacto com as mais interessantes 

personalidades da cena intelectual da sua época em Portugal, na Europa e no Mundo, como nos 

narram os seus biógrafos.  

Assim segundo João Lúcio Azevedo: 

Por enquanto era somente do púlpito que Vieira espargia suas ideias. Desde a primeira 

vez que pregou logo conquistou o favor dos auditórios. Começava a ser moda ir ouvi-

lo, e Lisboa em peso concorria aos sermões do jesuíta novato na corte, com escândalo 

e ciúme dos oradores afeitos de muito à popularidade com tal excesso que lançar 

tapete de madrugada em S. Roque para o espectáculo oratório, passou a uso corrente 

(Azevedo 1992: 61). 
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Não admira que Vieira tenha vivido um percurso intelectual brilhante, pois viajou pelas 

mais cultas e ilustres cortes da Europa. Este aspeto é relevante e até mesmo determinante no 

travejamento e solidez da sua personalidade, no espírito de liberdade, na abertura das ideias e 

transformação de mentalidades. Este intercâmbio pode assinalar-se mais concretamente, nas 

discussões políticas, económicas, culturais, teológicas e sociais que teve no seu tempo com as 

figuras mais destacadas da Europa de então, das quais resultaram muitos sermões, muitas cartas 

e outros escritos. Vieira, na sua personalidade e na sua obra intelectual, foi e será em muitas 

ocasiões citado e lembrado a muitos propósitos da vida pessoal e nacional. João Lúcio Azevedo 

refere-se sobretudo à correspondência do Pe. António Vieira, parte que, a seu ver, suscitou o 

interesse dos leitores e da crítica: 

Diferentes vezes se têm publicado as cartas do Padre António Vieira, que são para o 

gosto do nosso tempo, a parte de suas obras que mais interesse suscitará. A 

curiosidade por esta famosa correspondência foi sempre viva, e logo após a morte do 

autor se deu princípio às diligências para que de tantos e tão consideráveis sucessos 

nela consignados se não perdesse a memória. Meio século de história nacional, e de 

um período fecundo em perturbações internas e externas, se reflete nas folhas de 

miúda letra, onde, no espaço de uma longa vida, semeou as suas confidências o 

português mais notável da época. Loquaz por condição, e até à extrema velhice atento 

ao mundo exterior e interessado na política, não houve caso, dos que podiam 

apaixonar a opinião do seu tempo, sobre que a este ou àquele não comunicasse seu 

parecer. Aos 90 anos, valetudinário, cego e quase surdo, dita ainda cartas onde o 

inquieta a morte iminente de Carlos II de Espanha, e dá arbítrios sobre a situação 

económica do Brasil. Oito dias depois expirava, e a mesma nau trouxe à metrópole a 

nova do passamento e aquelas cartas (Azevedo 1992: 73). 

Segundo demonstra Basselaar, através dos seus sermões e das suas cartas, Vieira não 

deixa de reconhecer sobre o convívio com os Holandeses e com a Holanda uma evolução mental 

em muitas das ideias e qualidades ou virtudes dessas gentes, tais como o espírito empreendedor 

e, acima de todas, a tolerância, o humanismo, valores que Vieira em vão lutou por incutir na 

mentalidade medieva dos portugueses no afirmar de João Lúcio Azevedo: 

Alto e de porte majestoso; na tez o moreno peninsular carregado de um golpe, já 

distante, de sangue de África; cabelos abundantes e negros, levemente crespos e um 

tanto em desalinho. A barba, se já então a usava toda, como quando missionário, 

espessa e curta, só porém, no contorno das faces até ao mento, deixando o rosto limpo, 

menos o bigode caído nas pontas a um e outro lado; assim a máscara nada perdia da 

expressão, e mais brilhavam abaixo da fronte, maior que um terço do rosto, os olhos 

grandes, vivíssimos e em que a espaços um lance de pupila, distante e vago, traia o 

sonhador. A boca engraçada, fácil ao sorriso que cativa ou malicioso; com um metal 

de voz rico de inflexões, que abrangia toda a escala da sensibilidade humana; soando 

ora arrebatada e vibrante, ora insinuante e meiga; grave, persuasiva, suplicante, 

irónica, piedosa, conforme a natureza do discurso. Acaso também uma ponta de 

sotaque, que já nesse tempo adoçaria a fala do Brasil; pela novidade de um atractivo 

mais (Azevedo 1992: 61). 
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Releve-se o facto de Vieira ter vivido desde os 6 anos fora de Portugal, no Brasil, num 

ambiente colonial liberal, longe da Inquisição e dos ódios anti-heréticos e anti-semitas que 

desde cedo em Portugal se adquiriam. Daí a abertura de espírito suficiente para evoluir nas suas 

próprias ideias e convicções para discriminar o que de positivo havia para encontrar em hereges 

e judeus, única razão para quem como ele não tinha o espírito toldado pelo fanatismo religioso. 

Na verdade, a sua visão ideológica, é de cariz humanista, precursora dos direitos do homem em 

Portugal, alicerçada em valores de justiça, liberdade e dignidade humana, que permitiam a 

convivência pacífica entre homens, tendo em conta a admiração pelas qualidades e a relação 

positiva que advinha dos judeus e dos índios brasis. Ademais, essa simpatia que a par de muitas 

outras vicissitudes, garantiram-lhe mais tarde a fúria da Inquisição e a fuga para a morte no 

Brasil. João Lúcio Azevedo refere que 

a compleição de artista hábil em penetrar a vida secreta do vocábulo, erudição vasta, 

magnetismo pessoal, talento de atrair e dominar, tudo que dele podia fazer um orador 

raro triunfador. Tudo menos emoção sincera e espontânea; e por isso deleita, prende, 

convence, deslumbra, mas não enternece nunca nem verdadeiramente arrebata. Só 

quando perorar em causa própria, lhe sai da alma a cólera ou o despeito. No mais é 

um retórico exímio na sua arte, e não um apóstolo incendiado em fervor. Também os 

ouvintes não lhe pediam emoções vivas; o gozo provinha-lhes da novidade dos 

conceitos e da surpresa da combinação verbal. (…) No sério da doutrina falava o 

moralista e o sacerdote; era a obrigação; no lavor subtil da ideia exibia-se o literato 

insigne, e isso era o prazer (Azevedo 1992: 61-62). 

O Pe. António Vieira inflama os ouvintes dos seus sermões na Capela Real, na Baía, no 

Maranhão, na Corte de Roma, em Lisboa, embora pese bem cada uma das palavras que profere, 

pois há ouvidos atentos que as pesarão por ele ou para o bem ou para o mal. O Pe. António 

Vieira com o discurso dos seus sermões do alto do púlpito desafiava os limites, censurava e 

atacava as tiranias e increpava o próprio Deus por favorecer as armas dos Holandeses que tantos 

danos causaram à armada portuguesa e os vícios da sociedade portuguesa. “No sério da doutrina 

falava o moralista e o sacerdote; era a obrigação; no lavor subtil da ideia exibia-se o literato 

insigne, e isso era o prazer” (Azevedo 1992: 61-62). 

Seria injusto falar da vida do Pe. António Vieira a tantos propósitos e não citar o que 

todos devemos sobre a sua figura histórica polémica e emblemática, mas bastante controvertida, 

aos vários biógrafos que dele se ocuparam. Evoquemos o seu primeiro biógrafo Padre André 

de Barros (1746), que o descreve como jesuíta modelo, dedicado e santo, enquanto o bispo de 

Viseu, Francisco Alexandre Lobo (1826), apresenta-o como homem vaidoso e ambicioso, 

seguido nisso pelo historiador maranhense João Francisco Lisboa (1865). Já, no final do século 

XIX, dois autores, Carel (1889) e Cabral (1900), realçaram a sua vida sacerdotal e religiosa, 
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enquanto o português João Lúcio Azevedo (1918-1992) pôs em evidência a sua personalidade 

fragmentária elevando o político e o missionário e Serafim Leite na sua monumental História 

da Companhia de Jesus no Brasil (1938- 1950) fez dele um retrato eminentemente apologético. 

O Pe. António Vieira foi descrito ainda como político por Hernâni Cidade (1985), como 

missionário por Maxime Haubert (1964), como pregador por Luiz Gonzaga Cabral (1901) e 

finalmente como teólogo por Raymond Cantel (1960).  

Mas, afinal, qual é a imagem verdadeira do Pe. António Vieira? Como foi António 

Vieira Ravasco21 objetivamente? 

A vida de Vieira, a vida conscientemente vivida, acontece entre 1608 e 1697, nasceu 

em Lisboa, a 6 de Fevereiro de 1608, tal como Santo António de Lisboa, numa segunda-feira, 

numa modesta casa, na Rua dos Cónegos, muito perto da Sé, primogénito de quatro filhos de 

Cristóvão Vieira Ravasco, santareno e de origem alentejana, de Moura, e de Maria de Azevedo, 

natural de Lisboa, filha de Brás Fernandes, armeiro da casa real. Foi seu padrinho de batismo 

D. Fernão Teles de Menezes, conde de Unhão. No dizer de Alves, “Quando Deus dá o nome, é

tal a eficácia da palavra e nomeação divina que pelo mesmo nome fica Deus obrigado a dar 

também o significado e a essência” (Alves 1959: 76). 

Com o casamento, o seu pai recebe como dote um ofício de justiça ou fazenda, que fora 

obtido pelo seu avô materno como carta de lembrança a quem casasse com sua filha. Este facto 

levará Cristovão Vieira Ravasco a partir de Portugal para ocupar o cargo de escrivão na Relação 

da Baía. Partiu em 1614 com a família para o Brasil. A ascendência de Vieira é bastante 

modesta. Tanto o avô como o pai tinham sido criados dos Condes de Unhão. Sem grande 

notoriedade e fortuna, a família de Vieira pertencia à modesta burguesia, mesclada de sangue 

africano. Era neto de uma mestiça, pois o seu avô paterno enamorara-se de uma mestiça, filha 

de uma escrava negra trazida para a metrópole com a qual sagra casamento como refere Hernâni 

Cidade:  

O casamento sagrara e fizera esquecer tal turvação da pureza de raça, e sem 

celebridade do neto ilustre, nem da mancha do sangue nem da pessoa dos manchados 

haveria, dentro de pouco, a mais leve recordação (Cidade 1985: 9). 

Relevemos, que este correr de sangue mesclado esquecido, a par do sentimento 

patriótico, influenciarão de forma misteriosa a génese psicológica Vieirina que no séc. XVII 

21 O nome é uma palavra muito significativa. De acordo com o seu étimo (do Latim), ela significa a própria 

essência de um ser. O “Nome” António Vieira Ravasco, é portanto, aquilo que de mais fundo e importante o 

individualiza. 
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pregará e escreverá as mais ilustres e humanas palavras na defesa dos escravos, dos índios do 

Brasil e dos judeus.  

Na sua biografia, Hernâni Cidade tentou, evocando o Pe. André de Barros, nobilitar a 

família de Vieira, aproximando-a da nobreza ao elevar seu pai à dignidade de moço da câmara 

de D. João IV, mas foi talvez a verdadeira simplicidade, modéstia e humildade de nascimento 

que lhe trouxeram o desejo pessoal de maiores horizontes que não apenas os impostos pela 

família e pela pátria Portugal “No sério da doutrina falava o moralista e o sacerdote, era a 

obrigação, no lavor subtil da ideia exibia-se o literato insigne, e isso era o prazer” (Azevedo 

1992: 62).  

Esta ideia de maiores horizontes, segundo José Flórido foi refutada por Agostinho da 

Silva, citando José Flórido “o caso de Vieira e a sua experiência de exilado, que o homem 

português só descobre a sua verdadeira condição quando se vê longe da pátria, constrangido a 

sobreviver inventando-se a si mesmo, como se as raízes só se fizessem sentir longe da terra de 

crescimento. É então que ele adquire a autêntica visão da sua alma que foi obrigado a deixar. 

Uma lucidez criada pela distância” (Flórido 1995: 53).  

O afastamento do nosso jesuíta de Portugal permitiu-lhe, de facto, conquistar uma vida 

singular marcada por uma profunda vinculação às raízes nacionais, pelo patriotismo 

aristocrático e por um verdadeiro messianismo idealizador do Quinto Império, engrandecedor 

do Império Universal Cristão e de Portugal.  

Enfim, o todo da personalidade de Vieira surge-nos condimentada por alguns acidentes 

e incidentes de vida que convém aqui recordar (ver Quadro III) e (ver Quadro IV), pois sobre 

cada homem ao nascer vai pesando sobre o seu destino, para além da hereditariedade genética, 

também a hereditariedade histórico-cultural.  

Traçar o percurso de vida do Pe. António Vieira, que atravessou grande parte do séc. 

XVII, é um exercício que não é fácil, pois exige a constante ligação do indivíduo ao mundo e à 

época que o fez e viu nascer, como podemos ver em detalhe na biografia cronológica do Pe. 

António Vieira, (ver Anexo IV). Então, em 1614, o pai emigra para São Salvador da Bahia para 

exercer o cargo de escrivão no Tribunal da Relação. António Vieira vive com a mãe na rua de 

Nossa Senhora dos Mártires e com ela aprendeu a ler e escrever. Em 1615, António Vieira e a 

mãe juntam-se ao pai na Bahia.  

Na viagem, a primeira de inúmeras viagens, o navio onde viajava o pequeno António 

Vieira Ravasco, de apenas 6 anos, e sua mãe, sofreu uma violenta tempestade, que lhe cansou 

o corpo, pois encalhou nos baixos da Paraíba, a 20 de Janeiro e quase se perdeu porquanto “foi
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vária e perpétua a peregrinação da minha vida” (Vieira 1959a: 1), lembra na “Dedicatória ao 

Príncipe D. Pedro”, ao editar os Sermões. Podemos afirmar que aqui nasce o artista visual, em 

descrição de águas-fortes, enumerativo e sistemático, com meses de reflexão sobre ondas, 

alternado com os perigos da selva, o qual, no espaço diminuto das embarcações assoladas pelas 

tempestades e por corsários encontra imagens fortes da contingência humana e seus desvarios. 

Estas imagens toldaram-lhe mais tarde o pensamento e uma visão de cariz humanista. No dizer 

de João Lúcio Azevedo: 

A cidade era, como diziam, a corte do Brasil. A assistência do governador, do bispo 

e cabido, do ouvidor e juízes principais do Estado autorizava a denominação. No 

povoado e seu termo, que abrangia umas 12 freguesias, havia cerca de 3000 vizinhos 

portugueses, 8000 índios e 3 a 4000 escravos africanos. Em 1538, 36 engenhos de 

açúcar faziam a riqueza da colónia (Azevedo 1992: 15). 

Na sua estadia no Brasil, Vieira recebe em casa a visita frequente do Padre Fernão 

Cardim, de Viana do Castelo, que vivia à mais de quinze anos em terras brasileiras. O ex-reitor 

do colégio jesuíta do Rio de Janeiro passou o treino em Roma, foi refém de Francis Drake, que 

passeava os mares e vivia de resgates, figura aventureira e prestigiada, caso trivial das tradições 

da Companhia de Jesus, aureolado por uma fama inaciana, mas que deve ter influenciado a 

decisão de Vieira, que em 5 de maio de 1623, quando ainda moço, com 15 anos, fugiu de casa 

a acolher-se nos braços do Padre Fernando Cardim, e no dia seguinte encetou o noviciado contra 

a vontade dos seus progenitores. João Lúcio Azevedo diz que “Vieira começava assim o período 

da sua vida religiosa a que se seguiram muitas outras vidas” (Azevedo 1992: 15). A par, 

aprendeu as línguas indígenas e algumas iluminações ou acontecimentos extraordinários que 

marcaram o futuro humanista e visionário, fosse orando à Virgem das Maravilhas, por conselho 

materno, fosse por devoção singular. Vieira, estudante medíocre e por tal devoção à Virgem 

das Maravilhas, em oração terá suplicado maior habilidade nos estudos. De repente, uma dor 

mortal no cérebro transfigurou o estudante sofrível em argumentador insuperável. Isto como o 

Menino de Luz que lhe apareceu na sua vida missionária ao regressar de uma aldeia índia, 

quando perdido, o guiou a bom porto e logo se esfumou. Assim, segundo João Lúcio Azevedo, 

Vieira, 

Era o novo jesuíta para o escrínio da sociedade gema de alto preço, pelo que a sua 

inteligência prometia. Iam agora nas mãos peritas, como nenhumas outras, dar-lhe o 

último brilho, convertê-la em jóia resplendente, de que se ufanassem um dia. Tinha 

concluído os estudos preparatórios, gramática e retórica, lastro indispensável para os 

de maior tomo, que mais tarde havia de principiar; e no latinizado a que ao todo 

consagrou quatro anos e meio, devia vir muito adiantado. Por quanto suspendia-se a 

educação literária, a fim de no espaço de dois anos, que durava o noviciado, se fazer 
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a educação da vontade, prepará-la para as supremas renúncias expressas nos três 

votos: obediência, pobreza e castidade; sobretudo obediência como a conhecida frase 

dos estatutos a impõe; igual à do cadáver que não reage nunca, perinde ac cadáver 

(Azevedo 1992: 15). 

Assim, no princípio do séc. XVII, Vieira assimilava a vida e obra dos jesuítas, na sua 

feição mais grandiosa capaz de cativar os espíritos humanos, mais empreendedores e generosos 

como afirma João Lúcio Azevedo: 

Este primeiro estádio da vida de noviço deixou nele impressão profunda e que jamais 

se havia de apagar. Pareceu-lhe a catequese a digna ocupação de quem como ele se 

sentia abrasado do amor divino e da sede de sacrifício. 

Na aldeia do Espírito Santo, nestes primeiros dias de encanto místico, que eram o 

noivado do seu espírito com a vida devota, vendo os padres na tarefa, sentiu-se tocado 

da vocação. Tudo ali concorria a impressioná-lo vivamente: a novidade da existência, 

o espetáculo da natureza que lhe ofereciam as selvas ambientes, a rudeza inocente dos

índios, medrosos ainda, no deslumbramento da sua civilização incipiente, a satisfação

íntima dos padres, enfim a serena coragem com que estes na hora própria iriam de

peito descoberto afrontar o ímpeto feroz do gentio bárbaro nas povoações hostis

(Azevedo 1992: 17).

A propensão de Vieira para o maravilhoso e sobrenatural traduz-se na redação da Carta 

Ânua ao Geral da Companhia de Jesus, (ver Anexo IV), redigida em latim e português, que aos 

18 anos será a estreia do noviço, noticiando a ocupação holandesa da Baía, o que obrigou 

religiosos e rebanho de almas a fugir para o povoado de índios no meio da selva. Esta 

responsabilidade e credibilidade constituirão para sempre uma experiência que, entretanto, 

criará o grande pregador de todo o tipo de sermões que hoje conhecemos.  

A Carta Ânua, dirigida ao Geral da Companhia de Jesus, escrita por indicação dos 

superiores de Vieira, relata acontecimentos passados e informações consideradas relevantes 

sobre a atuação dos padres da Companhia no Brasil. A Carta Ânua é uma espécie de relatório 

baseado em observações próprias e nos relatos dos acontecimentos enviados pelas diversas 

Casas de Jesuítas no Brasil.  

Vieira relata nesta Carta Ânua a invasão e conquista da Baía pelos holandeses, tendo 

vivido ele próprio alguns dos acontecimentos com grande pormenor. Nas palavras do discurso 

da Carta Ânua, Vieira reflete sobre o processo de socialização dos elementos da Companhia de 

Jesus e apresenta a sua visão da sociedade brasileira da época.  

O Pe. António Vieira demonstra na redação desta Carta Ânua a preocupação em mostrar 

ao Geral de Roma que os padres jesuítas cumpriam com rigor e verdade os votos e preceitos da 

Companhia de Jesus. Vieira, apesar de constatar alguma positividade no espírito combativo do 

povo holandês, não deixa de qualificar nesta carta os holandeses como inimigos calvinistas, 
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pessoas sem respeito pelos valores sagrados da Igreja Católica, fazendo descrições da forma 

como estes destruíam e profanavam os símbolos sagrados, como os crucifixos e os cálices. 

Escreve Vieira:  

Arremetem com furor diabólico às sagradas imagens dos santos e do mesmo Deus: 

quis talia dando temperet a lacrimis. A esta, tiram a cabeça àquela cortam os pés e 

mãos, umas enchem de cutiladas, a outras lançam o fogo. Desarvoram e quebram as 

cruzes, profanam os altares, vestiduras e vasos sagrados; usando dos cálices, onde 

ontem se consagrou o sangue de cristo, para em suas desconcertadas mesas servirem 

a Baco (…) Tal foi a misericórdia do nosso Deus que quis então tomar a sua maior 

parte do castigo, por não castigar com outro maior, como nossos pecados mereciam 

(Vieira 1938: 19). 

Vieira refere a necessidade de respeito pelas relíquias e pelos símbolos da Igreja 

Católica e acentua a sua importância, relevando a Roma a vantagem na canonização do Padre 

Anchieta.22 Vieira também demonstra preocupação em dizer que os padres da Companhia de 

Jesus no Brasil tinham uma conduta irrepreensível, cultivavam a vida austera, o gosto pelo 

sacrifício, adaptação aos costumes locais, praticavam a pregação pública, educavam as crianças 

e as pessoas analfabetas no cristianismo e procuravam ser eficazes na acção evangelizadora e 

pacificadora. Aqui se inclui a condução da guerra pelos jesuítas na luta que travaram contra os 

holandeses na Baía, descrita também num dos muitos sermões que Vieira pregou “com grande 

abalo do auditório” (Vieira 1959a: 14) a numeroso público vindo de todas as partes. As relações 

do homem com o sobrenatural são uma parte importante dos acontecimentos em todas as 

culturas. Acontecimentos difíceis de explicar em contexto religioso são muitas vezes olhados 

pelos crentes como milagres tendo por isso um poderoso efeito no crescimento da fé dos 

homens. Esses acontecimentos são muitas vezes carregados de grande emoção e desenvolvem 

nas pessoas ânimo e motivação para vencerem grandes dificuldades da vida. Vieira com a 

chegada dos holandeses relata alguns desses episódios de grande fé e emoção como autênticos 

milagres segundo João Lúcio Azevedo: 

E parece que se punha o céu da nossa parte, porque no mesmo tempo viu Sua Senhoria 

no ar uma bandeira com Cristo Crucificado de uma parte, e da outra Santo António, 

cuja festa naquele dia celebrava a Igreja (Azevedo 1992: 25). 

Podemos, contudo, dizer e relatar que um dos milagres de maior impacto na população 

esteve relacionado com um crucifixo da Capela do Colégio da Baía, em que os holandeses, 

22 O Padre José Anchieta entrou na Companhia de Jesus aos 17 anos, tendo desenvolvido a sua acção no Brasil na 

segunda metade do século XVI. Faleceu em 1597 com fama de santidade e foram-lhe atribuídos muitos milagres. 

O próprio António Vieira refere na carta um episódio interpretado como um milagre do Padre Anchieta. 
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arrastando-o, o lançaram de uma varanda abaixo. Caiu em terra, quebrou-se a cruz de 

pau e com a força do golpe se fez em pedaços, e a imagem (coisa maravilhosa), que 

não era de metal mais forte, antes mais fraco, ficou tão inteira como se a terra dura, 

em que caiu, estivesse alcatifada de colchões ou cochins brandos (Azevedo 1992: 67). 

Passados dois dias, a imagem de Cristo foi recuperada por dois soldados portugueses e 

posteriormente levada para Pernambuco, 

embarcou-se o soldado, levando consigo o Senhor. Chegou, e, tanto que a terra soube 

do grande tesouro que em si tinha, não se pode facilmente explicar o alvoroço e 

devoção com que todos desejavam de o ver e venerar. Foi depositado na casa da Santa 

Misericórdia, enquanto se lhe restituía a sua cruz e na primeira dominga de Julho o 

levaram em procissão, com grande solenidade, ao nosso Colégio, onde foi colocado 

na Capela de Jesus (Azevedo 1992: 68). 

Para continuar a situar de maneira particular os diferentes tempos e acontecimentos da 

época de Vieira, temos de dar mais relevo à sua obra sermonística. A glória dos seus sermões 

proferidos do alto do púlpito abre-lhe horizontes atraindo multidões, deslumbrando o público 

que a eles ocorriam pela agudeza como justifica pontos da fé que se afiguram com heresias ou 

como, do púlpito, intervém nos negócios ou política do Estado ou nas consciências dos 

governantes os quais instiga ao patriotismo.  

A sugestão aristotélica na Arte Retórica sobre as várias espécies de persuasão inspira 

este pregador e orador barroco, cujo – ethos – emerge do seu ser e fazer, na teia das 

circunstâncias da época. Vieira, “temperamento discursivo” (Azevedo 1992: 30), representa o 

modelo do pregador de arte sacra barroca, a paixão – phatos – obriga-o a refugiar-se no mesmo 

dizer, que interpreta e oraculiza, em “figurações patéticas” (Azevedo 1992: 18) de uma vida 

excessiva, já confundida no – logos – espetacular, onde a língua funciona num regime de 

simbolização que reporta, em certa medida, ao início dos primeiros atos verbais do Homem, 

toda esta atividade enunciativa e toda a compulsão biográfica associada à reza e à pregação dos 

sermões que ele pragmaticamente tematiza. Aqui não deixamos de recordar existir uma grande 

diferença entre este personagem de ação do sermão oral e mais tarde o do sermão impresso 

desta figura pública.  

No quadro da educação loialana, em que Vieira se movimenta, eis a aplicação de um 

conceito que se dedica a este pregador inaciano, o “conceito de homem como desejo como 

permanente querer-ser” (Azevedo 1992: 39), um quadro breve para retratar a época de 

Seiscentos, cujo individualismo se expande na eloquência “talvez a formação discursiva com 

maior peso ideológico” (Azevedo 1992: 40), e toma o pregador como protótipo da perfeição. 
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Assim, a Vieira, na qualidade de profeta, não lhe faltam exemplos diversos. Ele é o 

mestre de príncipes e reis, faz pedagogia indo além das suas atribuições.  

No que concerne aos sermões de Vieira, quer impressos ou manuscritos, com as 

respetivas variantes, são testemunhos que, com as suas cartas e outros escritos proféticos e 

utópicos, compõem a figura do Pe. António Vieira, focalizando essa alma do “ser português”, 

(Azevedo 1992: 32), o sonho afinal de qualquer autor. 

Entenda-se, assim, que a vida de Vieira tal como já foi anunciado começou muito cedo 

e é Maria de Azevedo que lhe ensina as primeiras letras sendo depois o Colégio de Jesuítas da 

Baía, da Companhia de Jesus, a única instituição disponível no Brasil a acolhê-lo e a continuar 

a ensinar-lhe as primeiras letras, quando seu pai para aí foi exercer funções de escrivão na 

Relação da Baía, e prolonga-se a escolaridade aí, até mais tarde, até à chegada da idade própria 

da instrução literária e teológica.  

Vieira, então com 15 anos de idade, a 5 de maio de 1623, enceta o noviciado, a que se 

seguiu a atividade de missionário da Companhia de Jesus nas plagas amazónicas e a de 

diplomata nas Cortes Europeias. A vida humanista e de cultura de Vieira padeceu de triunfos e 

de deceções, de vitórias e de derrotas, na mesma cidade, Lisboa, de onde tinha partido à 

conquista do Mundo. João Lúcio Azevedo afirma que:  

O aluno dos jesuítas, indo diariamente ao pátio dos estudos, transpunha a porta de S. 

Bento e atravessava a maior parte do povoado até ao terreiro de Jesus, onde era o 

colégio, quase na outra extremidade. Pelo caminho mais direto passava à frente das 

casas do governador, à mão esquerda, detinha-se talvez adiante um momento, a ver 

os negros descarregarem os fardos do elevador, já então existente, por meio do qual 

se transferiam os pesos grandes do bairro da praia para a cidade alta (Azevedo 1992: 

17). 

Salientemos o que decorre do discurso do biógrafo João Lúcio Azevedo quando diz que 

o psiquismo ímpar de Vieira ficou intimamente marcado pela sua partida precoce para o Brasil

onde passou a residir fixando-se na cidade da Baía e também pelo seu ingresso como aluno 

externo no Colégio dos Jesuítas da Baía onde iniciou a sua aprendizagem escolar, pois é aqui 

que terá recebido os estímulos que lhe terão inclinado o espírito e o destino para sempre ligado 

à Companhia de Jesus de Santo Inácio de Loiola. “O Colégio dos Jesuítas da Baía era o principal 

se não único foco de vida intelectual no Estado. Ali recebeu António Vieira, chegada a idade 

própria, a instrução literária” (Azevedo 1992: 15). 

Vieira iniciou neste Colégio o Curso de Humanidades ao que então também se 

designava studia humanitis, no sentido de quem o frequentava adquirir uma formação literária 
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baseada num humanismo global que apontava para os valores que tem o ser humano na sua 

centralidade, nos vários humanismos com tónicas diferentes, se focarmos os diversos ângulos 

de incidência desses valores.  

A quem estuda a pessoa moral e humaníssima de Vieira, mais do que os seus dotes 

literários não passará despercebido esta formação que o terá levado a se preocupar com a defesa 

dos direitos humanos e com valores como a solidariedade, a tolerância, a dignidade humana, a 

vida, a liberdade, a justiça e a paz, valores nascidos no espírito do homem, e é no espírito deste 

que devem ser erguidos os baluartes dos direitos humanos na sua universalidade.  

Ainda segundo revelação de João Lúcio Azevedo, Vieira sentirá aqui o prenúncio da 

sua vocação religiosa manifestada com apenas quinze anos de idade ao escutar o Auto de São 

Lourenço, prédica sobre os tormentos do inferno apresentada pelo Padre Manuel Couto durante 

a qual este sacerdote deu uma vívida descrição dos castigos infernais que porventura 

aguardariam os pecadores renitentes.  

Tais sentimentos surgem quando Vieira entra para a Companhia de Jesus, pois Vieira 

verá no instituto o trilhar de uma carreira ímpar ao alcance da grandeza e ambição humana, 

sendo este um sinal de ambição precoce do religioso e do político que, contrariando o pedido 

dos seus progenitores para que não seguisse tal caminho, o fez sem hesitar. Segundo João Lúcio 

Azevedo:  

Estava fixado o seu destino, e se lhe patenteava uma carreira, sem dúvida de muito 

superior brilho ao daquela que lhe podia ter ambicionado a família, quando aos 15 

anos lhe contrariou o propósito de se alistar na Companhia de Jesus (Azevedo 1992: 

13).  

Um outro estímulo ainda referido por João Lúcio Azevedo e que influenciará ao longo 

da vida Vieira é a invasão holandesa da Baía e a resistência dos portugueses. Aqui se destaca o 

papel religioso e missionário de Vieira e dos outros jesuítas que, ao fugirem com a população 

da Baía para o interior brasileiro, passaram aí a viver refugiados numa aldeia de índios. 

Naturalmente, nasce deste incidente o interesse de Vieira pelos indígenas brasileiros, episódio 

decisivo que o virá mais tarde a aliciar para defender arduamente os índios do Brasil face aos 

colonos esclavagistas, assim como a sua experiência por largos anos como missionário na 

defesa e propagação da fé católica, dedicando-se à doutrina e conversão dos gentios.  

No Colégio dos Jesuítas começa a dar os primeiros passos aquele que um dia veio a 

revelar um espírito ativo e combativo, com temperamento preparado para vencer resistências 

através de atitudes audaciosas e de grande humanismo em defesa dos direitos do homem, que 
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toma contra os seus adversários e que serão muitos ao longo de uma vida digna, mas de lutas 

constantes e profícuas.  

Os conteúdos, os métodos e os níveis de ensino do curso de humanidades da rede de 

escolas que a Companhia de Jesus mantinha no reino, na Europa e no Oriente, regulamentados 

pelo Ratio Studiorum, toldam a personalidade de Vieira, desde muito pequeno. A gramática, a 

filosofia, a retórica, a poética e a história constituíram os pilares essenciais do destino de Vieira, 

preparando-o para uma vida de constante afirmação Homo Christianus em todos os cargos e 

responsabilidades que um dia veio a assumir na sociedade e nos trilhos de Portugal, da Europa 

e do Mundo.  

Pe. António Vieira, de inteligência muito poderosa, foi arquitetando mundos à medida 

da sua personalidade e dos seus sonhos de menino através da escolástica dos jesuítas. A esta 

formação podemos juntar a teologia, quando Vieira decide seguir a carreira eclesiástica ao 

serviço da Companhia de Jesus.  

Um dia, ao ouvir o Padre Manuel Couto a proferir o “Sermão sobre as Torturas do 

Inferno”, animado pelo entusiasmo dos seus 15 anos, quando em generosa entrega, decide 

iniciar o noviciado a 5 de maio, batendo à porta do Colégio da Companhia de Jesus, vencendo 

a oposição da família ao fugir dos carinhos de sua mãe para se refugiar no seio da Ordem de 

Santo Inácio de Loiola, “uma escolha que lhe garantiria promoção social e económica e uma 

carreira que lhe abria portas tão promissoras a tais desígnios que pela vida fora veio a alcançar 

em Portugal, na Europa e no Mundo” (Azevedo 1992: 158). 

Desde muito cedo, a agudíssima inteligência do jovem Vieira se destaca pela sua 

insaciável curiosidade, a sua extraordinária memória, a sua vertiginosa capacidade de raciocínio 

e de construção lógica, a facilidade e elegância da sua expressão, a sua piedade, a sua dignidade 

e o seu humanismo, se impuseram de tal maneira aos olhares dos professores que logo lhe 

piscaram o olho e o atraíram para o projeto e ideais da milícia inaciana. Não nos admiremos, 

pois, já que as sementes de proselitismo religioso naturalmente lançadas pelos padres mestres 

no terreno fértil da adolescência de Vieira em pouco espaço de tempo dessem frutos de 

promissora riqueza espiritual e humanista. Segundo refere Saraiva, os, 

humanistas aprofundaram o conhecimento do mundo greco-latino e, estabelecendo 

pela primeira vez com clareza, por um lado, a ligação e, por outro, o contraste com 

aquele e o mundo seu contemporâneo, esboçaram a dimensão do tempo histórico, que 

não existe realmente na mentalidade medieval, para quem a sucessão dos 

acontecimentos constitui um enredo como o dos romances de cavalaria. Mas para os 

humanistas o mundo greco-latino era de alguma forma a Idade de Ouro da civilização, 

da qual se decaíra na barbárie medieval (Saraiva 2012: 27). 
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Certamente por força desta formação, nele acrisolaram o espírito da evangelização, 

quando cumpria os mandatos das suas missões, como quando foi para a missão ao serviço da 

Companhia de Jesus na aldeia do Espírito Santo, onde aprendeu o Tupi-guarani e pela primeira 

vez entrou em contacto direto com a exuberância da natureza, com a paisagem luxuriante da 

floresta e sobretudo ai viveu a sedutora aventura humanista de penetrar os meandros da 

psicologia dos índios brasis, para melhor poder afeiçoar e conquistar para o rebanho de Cristo 

aquelas almas índias que eram outras tantas pedras informes arrancadas ao ministério da sua 

primitiva vida edénica do sertão Brasileiro.  

Queremos com isto dizer que Vieira se apercebia, pela primeira vez, de maneira 

completa e integrada, do cenário real e da matéria, onde a sua vontade, a sua sensibilidade, a 

sua imaginação, o seu humanismo, a sua dignidade, a sua vida e o seu gosto pela ação 

encontrariam vasto e fértil campo de exercício para tudo o que aprendeu, modelando assim, de 

forma pioneira, as linhas essenciais do travejamento da sua personalidade humanista em defesa 

dos valores e dos direitos do homem que subjazem à vida e à dignidade humana.  

Ao mesmo tempo que o estudo e a meditação lhe forneciam uma consciência mais 

perfeita da fé e da prática diária dos preceitos da “Regra Inaciana” e lhe afinavam o sentido da 

disciplina, lhe aperfeiçoavam o culto da obediência e lhe forjavam a capacidade de conciliar os 

ditames dessas exigências básicas do comportamento do jesuíta com as energias, difíceis de 

domar, do seu comportamento persuasivo, caloroso, fluente e humano, norteados pelos votos 

de pobreza, obediência e castidade para receber os dotes sacerdotais, dispondo-se assim a 

missionar entre os ameríndios e os escravos negros o que o levou a estudar o Quimbundo e a 

língua geral, o Tupi-guarani. João Lúcio Azevedo revela que:  

O estudo das línguas, em que tinham de se dirigir aos bárbaros, conversos e por 

converter, era especial tarefa dos noviços. Tupi-guarani, que chamavam a língua geral 

do Brasil e de que o grande Anchieta fizera a primeira gramática, usava-se 

comunmente, como o latim, nas casas dos jesuítas. Falando desse tempo dizia Vieira 

que a nativa língua portuguesa não era entre eles mais geral que a brasílica (Azevedo 

1992: 18). 

Terminada a sua formação teológica a par da sua atividade de docente, de períodos de 

evangelização missionária junto dos índios brasileiros, recebeu Vieira na Sé da Baía as ordens 

maiores de subdiácono, de diácono e de presbitério. 

Já então tinha dado provas da sua capacidade intelectual e de fidelidade ao espírito da 

Ordem Inaciana, quando se viu encarregado de redigir a Carta Ânua, relatório anual da sua 

província para o Geral da Ordem, relativo aos anos de 1624 e 1625. A esta responsabilidade 
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viu acrescidos os factos de ter de relatar os acontecimentos decorrentes da invasão da Baía pelos 

holandeses em 1624.  

O mesmo ficou encarregado de ensinar retórica no Colégio de Olinda. Entretanto, Vieira 

já se estreara como pregador, atividade em que tão alta dimensão havia de alcançar ao longo de 

toda a sua vida até morrer. Como orador da sagrada Teologia, a sua eloquência arrastava e 

convencia multidões de ouvintes por onde quer que pregasse. Prega na Baía o célebre “Sermão 

Pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal Contra as de Holanda” (1640), pois sempre que podia 

Vieira estimulava os portugueses e índios brasis à resistência aos piratas huguenotes. Começa, 

nessa altura, a tentar defender os aborígenes contra os abusos da escravatura como afirma 

Turley: 

Os homens, mulheres e crianças que eram feitos escravos constituíam igualmente 

mercadorias móveis e, em conjunto com o que produziam, consubstanciavam 

complexas redes económicas que atravessavam o Atlântico, o oceano Índico, o Golfo 

Pérsico e a África Sariana e Subsariana (Turley 2000b: 14). 

Porém, é do nosso conhecimento que a escravatura e os dilemas que ela colocou às 

sociedades humanas não são só do tempo de Vieira. Remontam a um período muito anterior à 

época em que os europeus, recorrendo à mão-de-obra africana, colonizaram as ilhas do 

Atlântico e as Américas, pois através de relatos muito antigos existem referências a exemplos 

de escravatura no período pré-clássico, no sistema de mundos grego e romano, na Europa 

Medieval e nas primeiras e mais recentes sociedades muçulmanas do Médio Oriente e de África, 

a par de outros exemplos que nos foram chegando através dos tempos por estudiosos deste 

fenómeno, na África Subsariana e Sariana, e à escravatura racial africana das Américas. 

Mas neste período o fenómeno da escravatura emerge com grande força, como nos dá 

conta o Pe. António Vieira através da sua ação evangelizadora e humanista, retratando de uma 

forma pioneira a prática de escravatura imposta pelos colonos do Brasil aos índios brasileiros e 

aos negros de África, os quais encaravam as suas vítimas como sendo diferentes e inferiores, 

tornando-se donos de “barbaroi”, deixando essa franja da população de fazer parte integrante 

da mesma sociedade “branca”. Mas para se entender a luta e a atuação travada pelo Pe. António 

Vieira, como por outros padres jesuítas, para se acabar com a escravatura, teremos de nos 

debruçar sobre o modo como este fenómeno histórico, moral, religioso, económico estava 

enraizado entre os povos. 

Certamente, muitos dos nossos contemporâneos, pouco habituados a estudar e a refletir 

sobre estes fenómenos históricos no contexto da história das ideias e dos acontecimentos 
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político-sociais do tempo em questão, questionarão a razão por que o Pe. António Vieira e 

outros padres jesuítas não atacaram formalmente a escravatura (Turley 2000a: 89), como 

violação dos direitos humanos, e conviveram com ela da forma como o fizeram, preocupando-

se apenas com a defesa e a afirmação da igual dignidade dos homens, mas admitindo de forma 

consciente e pacífica a prática da escravatura, relevando a sua luta humana contra a 

“escravatura” (Turley 2000a: 90), sobretudo na humanização dos cativeiros e esquecendo os 

aspetos espirituais e a dignidade cristã que não são jamais propriedade de ninguém.  

A nossa apreensão vai mesmo mais longe quando, ao estudarmos este fenómeno, nos 

deparamos com a própria Igreja, nos primeiros séculos, no tempo de São Paulo, considerar 

iguais os homens, sem distinção de escravo e de livre nas suas comunidades, e de ter mudado 

de ideias, no séc. XV, como nos dão a conhecer as Bulas de Nicolau Dum diversas e Sumus 

Pontifex, 1425-1453 (Bullarium 1973: 51), concedendo aos reis de Portugal o privilégio de 

conquistar as novas terras e de reduzir à escravidão os seus naturais, segundo as teorias da 

“guerra justa” e do “direito das gentes” (Aquino 1237: 401). 

Na verdade, assim sucedeu e as próprias Ordens Religiosas tinham escravos ao seu 

serviço, sendo os jesuítas uma delas. De facto, a prática universal da escravatura era entendida 

no tempo de Vieira como natural, embora sancionada por alguns dos grandes pensadores e 

filósofos.  

Aristóteles diz que, 

o seu tratado de política ensinava que uns nasceram para mandar e outros para

obedecer, pois só os homens livres eram dotados de inteligência e vontade, faltando

esta aos escravos, para além de que a escravidão era não só natural, mas também

necessária ao bom funcionamento social (Aristóteles 2000: 32).

Nas vésperas da Revolução Francesa e mesmo depois dela, toda a Europa se entregava 

ao tráfico negreiro de escravos e até nos quilombos dos escravos foragidos havia escravos 

(Cochin 1951: 45). E acontecia que escravos libertados se tornavam traficantes de escravos. 

Contudo, a história mais cedo ou mais tarde acaba por repor a verdade. Coube outra vez 

à Igreja Católica desautorizar e combater a prática da escravatura, reafirmando a igual 

dignidade de todos os homens e condenando o tráfico do “nefando comércio”.  
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Assim, é longa a lista dos eclesiásticos que se notabilizaram no combate da escravatura, 

entre os quais elegemos o bispo Las Casas (1474-1566), frei António de Montesinos 23 e o Pe. 

António Vieira por terem sido escritores e defensores inflamados do ideal abolicionista, embora 

a luta abolicionista fosse absurdamente lenta, pois sobre ela assentava toda a economia e o 

romper com preconceitos e práticas universais tão alicerçadas. Era uma tarefa gigantesca, uma 

grande revolução cultural, social, moral, religiosa e humana sem precedentes na história da 

humanidade. 

Podemos dizer que, no que toca à escravatura, Vieira nunca a assimilou como natural. 

Defendeu de forma aguerrida e intransigente a igualdade dos homens e a liberdade dos negros 

e índios contra todas as tentativas de escravidão por parte dos colonos e nunca consentiu e 

aprovou a escravidão dos negros, afirmando categoricamente que também assistia aos naturais 

de África não só a justiça de um tratamento humano e cristão, mas o direito de serem 

plenamente homens livres. Assim se afirmou, numa linguagem simbólica, Vieira como 

precursor dos direitos humanos em Portugal ao proferir o “Sermão Vigésimo Sétimo”: 

Entra por esta barra um cardume monstruoso de baleias, salvando com tiros e fumos 

de água as nossas fortalezas, e cada um pare um baleato; entra uma nau de Angola, e 

desova no mesmo dia quinhentos, seiscentos e talvez mil escravos. Os israelitas 

atravessaram o Mar Vermelho e passaram da África à Ásia, fugindo do cativeiro; estes 

atravessaram o mar Oceano na sua maior largura, e passaram da mesma África à 

América para viver e morrer cativos. Infelix genus hominum (disse bem deles Maffeo) 

et ad servitutem natum. Os outros nascem para viver, estes para servir; nas outras 

terras, do que aram os homens e do que fiam e tecem as mulheres, se fazem os 

comércios, naquela o que geram os pais e o que criam a seus peitos as mães é o que 

se vende e se compra. Oh trato desumano, em que mercancia são homens! Oh 

mercancia diabólica, em que os interesses se tiram das almas alheias, e os riscos são 

das próprias! (Vieira 1959a: 37). 

No entender do Pe. António Vieira, que defendia ser o homem corpo e alma, só o corpo 

era escravo. Assim, no cativeiro havia algo de livre no homem escravo que poder algum podia 

escravizar. Defendia a liberdade que só os vícios e o pecado deitam a perder, tendo os escravos 

direito à desobediência a seus donos e senhores quando estes iam contra a lei de Deus, nas 

ordens que davam aos escravos. Vieira dirigindo-se aos senhores com severidade dizia: 

23 Em 1511 declarou num seu sermão: “Todos vós estais em pecado mortal. Nele viveis e nele morrereis, devido 

à crueldade e tiranias que usais com estas gentes inocentes. Dizei-me, com que direito e baseados em que justiça, 

mantendes em tão cruel e horrível servidão os índios? Com que autoridade fizestes estas detestáveis guerras a estes 

povos que estavam em suas terras mansas e pacíficas e tão numerosas e os consumistes com mortes e destruições 

inauditas? Como os tendes tão oprimidos e fatigados, sem dar-lhes de comer e curá-los em suas enfermidades? Os 

excessivos trabalhos que lhes impondes, os faz morrer, ou melhor dizendo, vós os matais para poder arrancar e 

adquirir ouro cada dia... Não são eles acaso homens? Não tem almas racionais? Vós não sois obrigados a amá-los 

como a vós mesmos? Será que não entendeis isso? Não o podeis sentir?” (Vieira 1959a: 36). 
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Quem vos sustenta no Brasil, senão os vossos escravos? Pois se eles são os que vos 

dão de comer, porque haveis de negar a mesa, que mais é sua que vossa? Contudo a 

majestade, ou desumanidade da opinião contrária é a que prevalece, e não são 

admitidos os escravos à mesa, mas nem ainda às migalhas dela, sendo melhor a 

fortuna dos cães que a sua, posto que sejam tratados com o mesmo nome. Que 

importa, porém, que senhores os não admitem à sua mesa, se Deus os convida e regala 

com a sua? (Vieira 1959a: 123). 

Vieira recomendava aos escravos resignação, pois a solução não estava nas suas mãos, mas 

tudo fazendo para minimizar o sofrimento das almas escravas. 

Relativamente aos índios, Vieira foi muito intransigente, pois não sendo escravos tudo 

fez para impedir que o fossem. Infatigavelmente defendeu os índios contra a cobiça e abuso dos 

colonos, em especial no Maranhão, em Pará e em São Paulo, impedindo a todo o custo que os 

índios brasis tivessem a mesma sorte dos negros.  

Tais atitudes valeram-lhe várias revoltas, intrigas e ciladas na corte. Nesta acérrima luta 

contra os interesses dos colonos e do reino pela manutenção da escravatura, Vieira proferiu o 

“Sermão do Primeiro Domingo da Quaresma” em 1654 e no mesmo ano, o famoso “Sermão de 

Santo António aos Peixes” pregando, 

os maiores comem os mais pequenos; e os muito grandes não só os comem um por 

um senão os cardumes inteiros, e isto continuamente sem diferença de tempos, não só 

de dia, senão também de noite, às claras e às escuras, como também fazem os homens 

(Vieira 1959a: 125). 

No mundo contemporâneo assistimos, com alguma impotência, ao ressurgimento 

encapuzado de alguns tipos de escravatura, que na prática representam uma nova expansão de 

um sistema que se pensava estar abolido. Do ponto de vista da experiência quotidiana das 

vítimas, da dita “escravatura” pouco importa que sejam encaradas como escravos ou como 

outro tipo de trabalhadores servis explorados. 

Evoquemos São Paulo que ao escrever a primeira Epístola aos Coríntios, afirmou: 

permaneça cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado. Eras 

escravo quando foste chamado? Não te preocupes com isto. Ao contrário, ainda que 

te pudesses tornar livre, procura antes tirar proveito da tua condição de escravo. Pois 

aquele que era escravo quando chamado pelo Senhor é um liberto do Senhor (Bíblia 

1941: 56). 

Por sua vez, Santo Agostinho, o mais importante mentor intelectual da patrística, 

defendendo a tese da “guerra justa” contra os gentios resistentes à fé cristã, vaticinou que “quem 

é vencido por outro fica escravo de quem o venceu” (Ferrier 1989: 74).  
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Já São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, asseverou que “a escravidão é natural 

entre os homens” (Aquino 1937: 11); pois, como diz o Filósofo [Aristóteles], “alguns são 

naturalmente escravos” (Aristóteles 2000: 32). Assim, a tradição cristã não só aceitava a 

escravidão, como a justificava. Para o cristianismo, a escravidão do corpo não era obstáculo 

para a libertação da alma subjugada pelo pecado.  

O Pe. António Vieira abraçou muitas questões semelhantes, com características muito 

comuns na sua essencialidade às contemporâneas, embora situações com contornos históricos 

do século em que viveu. Valeram-lhe fortes e fatais dissabores. Mas, por outro lado, tornaram-

no a estrela de primeira grandeza do Barroco em Portugal através dos seus Sermões, onde o 

jesuíta concentrou o melhor do seu talento e saber em prol de um humanismo universal. Como 

sabemos, aos Estudos Literários e à Cultura, interessam ao primeiro, o homem e a obra escrita, 

e à segunda, a atuação social e política.  

Vieira escreveu, além de mais de quinhentas cartas, algumas delas em torno de 

importantes questões inerentes ao séc. XVII, como as endereçadas ao Marquês de Nisa, 

representante português em França, a respeito dos Judeus, obras de profecia: História do Futuro 

em 1718, Esperanças de Portugal entre 1856 e 1857 e Clavis Prophetarum, obra inédita na 

qual, na linha do sebastianismo24, vaticina para Portugal o destino de “Quinto Império” (Vieira 

2000: 45), já previsto na Bíblia, no Livro de Daniel. É um ingrediente desconcertante, mas 

necessário, para compreender a carácter do Pe. António Vieira, se bem que literariamente tenha 

interesse inferior ao dos seus Sermões, quinze volumes, treze publicados entre 1679 e 1690, e 

dois entre 1710 e 1718, onde o jesuíta concentrou o melhor do seu saber e do seu talento na arte 

de pregar como afirma João Lúcio Azevedo: 

As prédicas de Vieira, pelo concurso de ouvintes e influência da sua palavra, tinham 

por vezes aspecto de comícios, em que os negócios mais graves do Estado saíam a 

lume e através de alegorias da Bíblia se julgavam actos do Governo e as 

individualidades mais altas dele. Nem o próprio soberano, na sua inviolabilidade, 

escapava às admoestações e à censura (Azevedo 1932: 66). 

Sabemos ser regra dos jesuítas exercitarem-se inicialmente na arte concionatória em 

situações de festividades ou em celebrações litúrgicas ocorridas na discreta privacidade das 

suas casas.  

24 As Trovas do sapateiro Bandarra “profeta” falecido em 1545, ao mesmo tempo que imprecavam contra a 

corrupção que minava a sociedade coeva, obscuramente prediziam para Portugal a conquista de Marrocos e o 

Quinto Império. Com a morte de D. Sebastião em África e a esperança de sua volta, as predições entraram a ser 

tidas em conta de “iluminadas”: havia nascido o mito do sebastianismo, em que se misturavam a crença hebraica 

no retorno do Messias e resíduos da lenda do mago Merlim. 
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Toda a obra oratória do Pe. António Vieira, gira sobre a alegoria e o exemplo, que são 

a vida do mundo em dois planos. A sua estética pode-se definir como a estética do espelho: por 

um lado, a realidade humana de comuns mortais, vista na imagem da Bíblia; por outro lado, “o 

espelho das profecias” em exemplos quase sempre retirados das Escrituras Sagradas. Na sua 

apresentação manifesta acentuado predomínio da moral sobre a dogmática, como seria de 

esperar do homem de ação intensa e lutador sem desânimo e sem nunca desistir das batalhas 

que travava para fazer valer os seus ideais e valores humanistas.  

Esta dimensão do profano do seu verbo enquanto pregador iria ter em breve 

oportunidade de se manifestar na sua plenitude e com mais explícito desassombro, a 13 de 

junho de 1638, quando o Pe. António Vieira pregou na Baía o “Sermão de Santo António aos 

Peixes” (Vieira 1959a: 139). 

O jovem padre jesuíta orador já denunciava uma sólida e variada cultura sagrada e 

profana. Vieira conhecia em extensão e profundidade o texto da Sagrada Escritura, para além 

do seu saber teológico, assim como conhecia bem os Padres da Igreja e os seus comentadores. 

E não menos relevante era o domínio por este dos clássicos greco-latinos, sem esquecer os 

poetas de então, portugueses e castelhanos. O Pe. António Vieira desde sempre que se sente 

chamado a revelar os grandes acontecimentos de Portugal, na Europa e no Mundo. Segundo 

refere Viana: 

Ninguém reuniu em tão poucas páginas tantas palavras rubricadas pelos mestres que 

o precederam. As opulências, que Vieira aditou à prosódia constituíram o idioma

português no alto ponto das línguas mais ricas, se já então houvesse entrado em

comunhão de ciências com a Europa, e tivéssemos adaptado à nossa índole glótica os

termos facultativos. O seu modo de adjetivar é irrepreensível, a propriedade de epíteto

é nele tão original que não podemos derivar de Camões nem de Barros. Esplende-lhe

do génio, bafejava-lhe a ironia, o sarcasmo, o que quer que fosse de mais avançada

Cultura, em um meio social das mais complicadas paixões (Viana 1947: 79).

Mas esta cultura livresca atualizada pelo conhecimento prático da comunidade colonial 

dos índios e dos escravos em que se inseriam e dos conflitos que o agitavam, graças aos seus 

dotes de observação inspiravam o seu humanismo. Vieira ainda não se tinha envolvido no 

movimento político da Restauração e que certamente nunca pensara que viriam a constituir um 

desvio à entrega exclusiva do seu ideal missionário em prol dos gentios em terras do Brasil. 

Vieira, o defensor dos fracos e da justiça, não deixava por mão alheias a oportunidade 

de, perante os mais altos responsáveis do Estado, reivindicar de forma precursora os direitos do 

homem daqueles que a cada dia se viam espoliados da dignidade humana pelos ricos e 

poderosos. Porém, passado algum tempo, eis a notícia de que o trono de Portugal fora restituído 
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à legitimidade de um rei português, na pessoa do Duque de Bragança, D. João IV. Vieira saiu 

da Baía para manisfestar a adesão do Brasil à causa. Regressava, pois, na pujança dos seus 33 

anos, à cidade berço, por mérito próprio de uma posição de primeira linha para desempenhar as 

múltiplas tarefas que a nova situação política exigia a todos os portugueses de boa vontade. Eça 

de Queirós afirma que: 

A sua existência foi uma das activas e ilustres do seu tempo. Grande pregador, grande 

político, grande escritor, missionário, grande colonizador, esteve envolvido nos 

maiores negócios, tratou com os maiores personagens e trabalhou pelas maiores ideias 

da sua época. Os seus magníficos Sermões arrebatam tanto a gente inculta do Brasil, 

como encontram em Roma o sábio e requintado mundo dos prelados romanos. A sua 

fama estende-se por toda a Europa. Depois de ser confidente dos reis e dos papas, de 

ter conhecido as grandezas do Mundo e as do alto saber, morreu na pobreza e na 

simplicidade de um místico, na capital da Baía, o Padre António Vieira (Queirós 1897: 

2). 

O interesse científico pelos sermões de Vieira é óbvio e fácil de entender: a sua vocação 

científica na abordagem de questões importantes de interesse social e nacional e o lugar ímpar 

que ocupam na vida e obra do Pe. António Vieira na nossa literatura, na nossa cultura, na 

compreensão da nossa história. É impossível compreender Portugal sem primeiro conhecer e 

amar a sua língua; e é impossível conhecer Portugal sem conhecer o Pe. António Vieira como 

mestre da portugalidade.  

A atualidade do discurso dos sermões de Vieira perturba ainda hoje pela linguagem 

simbólica em prol dos princípios universais de liberdade, de dignidade humana e de defesa e 

garantia dos direitos humanos. 

Hoje, Vieira ainda é lapidar: “não temo de Castela, temo-me desta canalha” (Vieira 

1959a: 6). A história de vida e obra de Vieira são o modelo de coragem e de arrojada luta por 

causas nobres, segundo Eça de Queirós:     

Quando morre uma criança, devolve-se o corpo a um canteiro de flores; quando morre 

uma mulher, enterra-se o corpo junto às raízes de uma romãzeira; quando morre um 

poeta, oferece-se o corpo à terra de um campo de papoilas; quando morre um 

malandro, o corpo desaparece num terreiro de samba; as cinzas de um herói espalham-

se pelos penhascos das montanhas ou sobre as ondas do mar; quando um génio se 

apaga, quando morre um profeta, rouba-se-lhe a alma para que a poeira do seu corpo 

alimente o brilho das estrelas (Queirós 1897: 2). 

O génio de Vieira brilhará para sempre da tradição até à modernidade, como só um 

génio intemporal o consegue fazer, iluminado por um destino de patriota e evangelizador da fé 

cristã, defensor obstinado das liberdades e dos direitos do homem, profeta e peregrino. A sua 
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alma anima o Quinto Império e o seu corpo pertence às estrelas. Todos quanto falam esta língua 

partilham tal como Vieira esperanças, desejos e saudades de futuro… 

uma é presente, a outra futura. Mas a futura os nossos olhos já podem vê-la e a 

presente não a alcança nosso entendimento. E que duas coisas misteriosas são estas? 

Sois pó e em pó vos haveis de converter. O pó futuro, no qual nos havemos de 

converter, não precisa de fé nem de entendimento para o alcançar. Basta a vista de 

qualquer sepultura aberta ou fechada para que tenhais a prova do que eu vos digo. 

Que dizem aquelas letras? Que cobrem pedras? As letras dizem pó, as pedras cobrem 

pó. E tudo a que ali há é o nada que havemos de ser. Tudo Pó! (Vieira 1959a: 2). 

O Pe. António Vieira mostrou, como poucos o fizeram, a capacidade expressiva que a 

língua portuguesa tem e mostrou que é possível usá-la com beleza explorando todos os seus 

recursos. O seu ritmo é o primeiro recurso para sublinhar a sua beleza, a sua profundidade e a 

sua acutilância, seja qual for o tema escolhido.  

Cervantes na sua obra elogiou o português como a língua mais sonora do mundo. 

Estamos a falar de um herói de Lepanto, um dos maiores escritores de língua castelhana. Na 

verdade, a obra sermonística não é provida fora do “contexto” biográfico de António Vieira 

Rabasco. Da mesma forma que a literatura participa da sociedade e do que ela representa, 

também a obra participa da vida do escritor Pe. António Vieira.  

Há uma união entre a obra e a vida de um escritor. No discurso vieirino, é possível 

perceber que na arte de pregar o sermão, além de ter em mente divulgar os princípios da ordem 

jesuítica, se visava também tocar os interesses económicos, sociais, políticos e culturais. 

Durante a pregação, o processo persuasivo era construído de tal modo que fazia “calar” os 

implícitos subjacentes ao seu discurso.  

Nesta perspetiva, Orlandi, afirma: “Impor silêncio não é calar o interlocutor, mas 

impedi-lo de sustentar outro discurso. Em condições dadas, fala-se para não dizer (ou não 

permitir que se digam) coisas que podem causar rupturas significativas na relação de sentidos” 

(Orlandi 2005: 105). 

Vieira soube, como nenhum outro, mostrar bem que a arte oratória do orador pode ser 

elemento decisivo para expor, de forma convincente e eloquente o pensamento e a mensagem 

que se quer partilhar com o público alvo. Exprimiu com o dom da sua oratória que nada 

empobrece tanto um tema como a pobreza da linguagem com que se expõe esse tema. Desta 

maneira, enquanto pregador garantiu um lugar maior da oratória sagrada no conjunto da 

literatura portuguesa de todos os tempos.  
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Apesar de Vieira se posicionar fora da idade de ouro da grande expansão da língua 

portuguesa, e apesar de não possuir um vocabulário muito diversificado, não deixou de ser por 

isso muito poderosa a sua palavra nos seus discursos admiráveis.  

Através dos seus sermões em língua portuguesa, Vieira fez chegar até nós a 

compreensão de uma época concreta da nossa história nacional, que de outra forma teria caído 

no esquecimento da memória nacional. 

Ele mostra que a pregação irradiada da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, recai 

sobre as realidades sociais e humanas para as dissecar em chave cristã e abrir os espíritos para 

as exigências morais da presença dos cristãos no mundo, nas diversas circunstâncias históricas 

do homem e da humanidade fundada em valores morais humanizados e universais. Para o maior 

orador sacro português do séc. XVII, na arte de pregar o que importa não é apenas o 

conhecimento teológico e filosófico, mas sobretudo o sentido prático desse conhecimento.  

Vieira no discurso dos seus sermões apresenta sempre duas realidades: uma voltada 

para a relação do homem com Deus; a outra voltada para a relação do homem com o homem, 

podendo ser a segunda o reflexo e a afirmação da primeira: “hoje pregam-se palavras e 

pensamentos, antigamente pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obras são tiro sem bala; 

atordoam, mas não ferem.” (Vieira 1959a: 12).  

A evangelização do Brasil, o amor à pátria e à Companhia de Jesus, tiveram em Vieira 

uma marca muito própria, porque contribuíram claramente para a afirmação dos problemas 

sociais e para a denúncia profética de abusos e injustiças num registo de violação dos direitos 

do homem e de falta de humanismo, aos quais não ficou alheio, mesmo que lhe acarretassem 

grandes dissabores. Iremos, a partir daqui, reler e analisar de forma reflexiva e crítica os 

sermões do Pe. António Vieira.  

Com este intuito esperamos seguir uma linha de investigação dos sermões do Pe. 

António Vieira que se debruce sobre aspetos até hoje menos estudados.  

Neste trabalho, pretendemos analisar os sermões, tal como Vieira a redigiu, corrigiu e 

publicou. 

Da folha que fica atrás (se a leste) haverás entendido a primeira razão, ou obrigação, 

por que começo a tirar da sepultura estes meus borrões, que sem a voz que os anima, 

ainda ressuscitados são cadáveres (Vieira 1959a: 5). 



163 

1.1. Padre António Vieira: o Homem do humanismo universal 

Talvez o Pe. António Vieira tenha sido sepultado na Igreja do Colégio dos Jesuítas de 

São Salvador da Baía, no Brasil; reza a história que, passados seis meses da sua morte, a 17 de 

dezembro, o quarto Conde da Ericeira, organizou na Igreja de São Roque em Lisboa as exéquias 

em sua honra. Vieira não morreu, ele está vivo no meio dos homens, pelo humanismo universal 

que protagonizou em vida, embora o seu corpo tenha sido exumado em 1720 e os restos mortais 

guardados numa arca selada para ser enviada para, Lisboa. Embora não se saiba como tal arca 

desapareceu, Vieira fica na lembrança como humanista universal. 

Sabemos que Gonçalo Ravasco Cavalcanti de Albuquerque faleceu em 1725, com 66 

anos, e está sepultado na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, com o seu pai, junto do altar do 

Santíssimo. Talvez seja lá que repousa também o segredo dos restos mortais do seu tio, o Pe. 

António Vieira. Não existe registo, em nenhum lugar, de túmulo ou campa rasa, onde se assinale 

as cinzas de um dos maiores escritores luso de todos os tempos. Daremos às cinzas de Vieira 

um final especial, digno de profeta, de mago, de poeira de estrela, de poeira de corpo 

transformado em pó, como o de todas as criaturas terrenas. Mas Vieira, o génio, a estrela, 

brilhará para sempre, iluminado pelo destino dos grandes homens imortais que ficam na 

memória dos tempos, até ao fim do mundo pelo seu humanismo universal. 

Não é fácil abordar Vieira, abarcando a variedade de áreas abrangidas pelo conjunto da 

sua obra, pois ele é um verdadeiro universo. Assim, abordar a representatividade da obra 

vieirina não é mais do que descrevê-la como o produto da vida de “um homem do seu tempo”, 

já que os verdadeiros expoentes do seu tempo são sempre os grandes autores de obras e atos 

que, por isso mesmo, “se vão da lei da morte libertando” (Camões 1974: 9). Vieira foi tudo. 

Não nos restringimos aqui a uma das muitas facetas de prosador barroco. Vieira não foi só um 

verdadeiro homem do seu tempo, foi também uma espécie de paradigma poliédrico da 

sociedade do seu tempo com reflexos na atualidade. No entender de Maria Lourdes Belchior, 

Vieira Escritor foi Homo Universalis (Belchior 1997: 32). Durante os vários anos de 

investigação e estudo de Vieira e do período Barroco português, Maria de Lourdes Belchior 

observou a importância e a representatividade da obra vieirina. Segundo ela,  

do ponto de vista da História das Ideias e da História das Mentalidades, onde se 

inscrevem a imaginação, a sensibilidade, o excesso, o delírio das representações e dos 

princípios defendidos, que poderiam ir do sublime ao grotesco, do mais elevado ao 

mais terra-a-terra, do mais inspirado ao mais vulgar, do didático ao recreativo, do 

político ao dogmático, enfim, o seu universo multifacetado que permitia que todos os 

excessos coexistissem sem se contrariarem, porque uns existiam em consequência de 

outros (Belchior 1997: 32). 
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Esta é a atualidade de Vieira, hoje e para o futuro ressuscitado, tal como no tempo em 

que viveu, investido dos problemas que o perturbavam e afligiam o Homem, o humanista, pelo 

fracasso pessoal nas lutas que travou em prol dos valores universais como a liberdade, a 

dignidade humana e os direitos humanos. Hoje, como no passado, continuam a não ser 

respeitados, nem garantidos, séculos passados, os direitos humanos.  

Ainda prevalece a afirmação contínua da corrupção, que atravessou os tempos e mina 

as sociedades contemporâneas, a inveja, a ganância, a guerra, a injustiça, o desprezo pelos mais 

pobres e desprotegidos, a discriminação das mulheres e dos mais fracos como as crianças, a 

violência doméstica, a incompetência dos governantes, o egoísmo, a emigração, a hipócrisia, a 

insolência, o desperdício, a vaidade dos privilégios e dos privilegiados, que o misto de génio 

profético e messiânico do Pe. António Vieira sempre anunciou e denunciou ao longo de várias 

lutas toda uma vida, pela contínua ingratidão da pátria para com os seus filhos mais dedicados, 

tanto os do passado, como os do presente que travam lutas infindáveis para algo mudar e 

melhorar.  

Os interesses e a ganância dos poderosos, dos mais ricos continuam, pelo que haverá 

sempre homens valorosos para travar lutas sem tréguas e amenizar conflitos, para desencadear 

a paz, a cidadania, o respeito pela vida e pela dignidade humana na sua universalidade e 

humanismo (Cortesão 1965: 145). 

Os sermões do jesuíta provocam, pela atualidade dos temas neles abordados, os mesmos 

discursos de sempre, renovados no tempo, pela postura contundente do seu autor, pela 

formalidade e pertinência clara da linguagem, inequívoca e profética, da necessidade da 

universalidade e humanismo pelos direitos humanos no passado e no presente. Os direitos 

humanos são de todos e para todos na afirmação da vida, da dignidade humana, da justiça, da 

paz e da liberdade da humanidade. Notáveis são as vicissitudes da autobiografia intelectual do 

Pe. António Vieira, configuradas nos seus sermões (Vieira 1953a: 39).  

Do que vimos ressaltam algumas dimensões da sua personalidade intelectual, a do 

orador sacro que prega os seus grandiosos sermões imbuídos de assuntos, de matéria, de 

eficácia e de doutrina impregnada dos valores universais e da cultura humanista articulada do 

púlpito, todos os domingos, na Matriz, ou aos índios, na sua língua, ou aos estudantes em 

português no Colégio da Baía, ou nas grandes catedrais a que concorria o povo todo. Depois há 

que acrescentar aqueles sermões que ocorriam em Portugal. Eles estão aí, vamos conhecê-los e 

dar a conhecer mais e melhor, para exaltar no presente e no futuro os direitos humanos e o 

humanismo do génio Vieira. 
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A obra de Vieira, na verdade, é nova e nunca vista, sempre que é revisitada. Fixemos, 

pois, a verdade da sua originalidade no que respeita à linguagem simbólica precursora dos 

direitos humanos no Portugal de tempos longínquos. Citemos Vieira: “O homem, filho do 

tempo, reparte com o mesmo a sua ciência ou a sua ignorância; do presente sabe pouco, do 

passado menos e do futuro nada” (Vieira 1953: 1). Vieira referencia e cita Platão: “A ciência 

dos futuros – disse Platão – é a que distingue os deuses dos homens” (Vieira 1953: 2). No 

entanto, sempre tiveram os homens, desde o paraíso, “aquele antiquíssimo apetite de serem 

deuses” (Vieira 1953: 2). Ainda segundo o autor: 

O tempo, como o Mundo, tem dois hemisférios: um superior e visível, que é o passado, 

outro inferior invisível, que é o futuro. No meio de um e outro hemisfério ficam os 

horizontes do tempo, que são estes instantes do presente que vamos vivendo, onde o 

passado termina e o futuro começa (Vieira 1953: 7). 

Vieira, radical na novidade e originalidade da sua obra, põe à prova a sua dificuldade 

quando decide, numa missão difícil e árdua, escrever os seus célebres sermões para editar 

“impossível pintura parece antes dos originais retratar as cópias, mas isto é o que fará o pincel 

da nossa História” (Vieira 1953: 6).  

São marcas identitárias e singulares aquelas que Vieira nos transmite na sua obra: 

novidade, originalidade e dificuldade e mais uma que acrescentamos a solidão de Vieira no fim 

da sua vida terrena, mas que acontece muito aos grandes atores da história do Mundo e da 

Humanidade. Impossível pintura parece, antes dos originais, retratar as cópias, mas isto é o que 

fará o pincel da nossa história. Esta será a última obra sua num esforço solitário que nos deixa 

à beira das lágrimas comovidos, como afirma Vieira: 

Sós e solitariamente entramos nela (mais ainda que Noé no meio do dilúvio) sem 

companheiro nem guia, sem estrela nem farol, sem exemplar nem exemplo. O mar é 

imenso, as ondas confusas, as nuvens espessas, a noite escuríssima; mas esperamos 

no Pai dos lumes (a cuja glória e de seu filho servimos), tirará a salvamento a frágil 

barquinha: ela com maior ventura que Argos, e nós com maior ousadia que Tífis 

(Vieira 1953: 9-10). 

O Pe. António Vieira quis convencer o mundo de grandes desejos e futuros para o 

homem e para Portugal. Vieira foi um visionário dos tempos futuros para o homem, para 

Portugal e para a humanidade. Recordemos da obra vieirina e o que ele diz desta passagem, 

nada se esconde ali; porque lá não há vício; nada se encobre, porque tudo é para ver; 

nada se recata, ou se dificulta, porque tudo agrada; e porque tudo é amor, tudo se 

comunica (Vieira 1953: 12). 
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1.2. A existência plural da obra vieirina 

A existência plural da obra vieirina, obra emblemática (polémica ou talvez não) da 

cultura e língua portuguesa seiscentista, publicada nos sécs. XVII e XVIII, emergente na 

realidade político-económica-social e cultural, em plena “Restauração” (Valente 1980: 67), 

reflete historicamente alguns acontecimentos marcantes em Portugal, como a substituição da 

corte régia conivente com o poder de Madrid, a desorientação social, financeira e política 

existente no reinado de D. João IV e de seus filhos, D. Afonso VI e D. Pedro II. Afastado 

Portugal do domínio dos castelhanos, a situação da corte portuguesa aproximou-se da ruína, 

propiciando situações de oportunismo revolucionário e de verdadeira perversão político-social 

reinante. Sabemos que o reinado de D. João IV estava sob ameaça da invasão espanhola e 

tentava, num esforço desmedido, recompor o exército português. Por este facto existia uma 

menor vigilância no campo dos costumes morais e civis. 

O Pe. António Vieira, aponta no seu discurso o dedo implacável a todos os abusadores 

da inocência servil dos humildes, às instituições religiosas e jurídicas, escalpelizando a 

sociedade portuguesa de então, com a aparência pública de práticas virtuosas, mas 

genericamente corrompida nas relações individuais, situação histórica que só mudará com a 

normalização financeira do erário público “aquando da descoberta do ouro em 1690, nos sertões 

brasileiros de Minas, a assinatura do Tratado de Methuen, em 1703, e a tomada de posse de D. 

João V, em 1705” (Cidade 2004: 176).  

Assim, se nos apresenta a obra vieirina, perante uma sociedade profundamente 

desequilibrada, em guerra com Madrid, sem o reconhecimento internacional chancelado pelo 

Papa, que só reconhecerá a total separação de Portugal e Espanha em 1668, pairando a ameaça 

sobre Portugal da perda dos vastos territórios ultramarinos como, São Paulo de Luanda, São 

Tomé, Maranhão e Pernambuco no Brasil. Um Portugal sem recursos económicos e financeiros 

próprios e com crédito internacional limitado, agravado com a morte de D. João IV e D. Luísa 

de Gusmão.  

Este quadro social que reflete uma sociedade desequilibrada e extremada, em parte 

funcionando desordenadamente, subordinada a um inaudito esforço de guerra, vai fornecer 

certamente o excelente material de observação para que o lúcido e satírico autor da obra plural 

vieirina almeje com ele dar os primeiros passos na constituição da “ciência” dos discursos dos 

sermões fundada em princípios teóricos universais de um pragmatismo exemplar e fundamental 

na proclamação dos direitos humanos” (Cidade 1997: 65-67).  
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O nosso autor, nascido de uma conjuntura histórica singular parte, porém de textos 

intemporais como a Bíblia, a Arte da Guerra, de Sun Tzu (2006), O Príncipe, de Nicolau 

Maquiavel (1997), ou do Leviathã, de Thomas Hobbes (2006), literatura clássica, certamente 

necessária ao estilo barroco da sua obra. A este propósito, reportando-nos ao discurso 

engenhoso daquele que é unanimemente classificado como o maior pregador do barroco da arte 

sacra do séc. XVII, nesta parte da Europa, em oposição à Europa clássica. Escreve Isla: 

La novedad de los asuntos, la ingeniosidad de las pruebas, la delicadeza de los 

pensamientos, la oportunidad de los lugares, la viveza de la expresión, la rapidez de 

la eloquencia que reinan en los más de los sermones del Padre António Vieira, quizá 

le merecem el epíteto, que le dan muchos, de “monstruo de los ingenios y príncipe de 

nuestros oradores” (Isla 1770: 260). 

A obra plural vieirina pode ser lida em qualquer tempo e em qualquer sociedade, pois 

haverá sempre razões para detetar no discurso engenhoso dos seus exemplos e das situações 

descritas renovadas atualizações e exemplos a seguir. 

Estamos prontos a afirmar que Vieira é um pensador católico do séc. XVII, um militante 

inaciano, Pós-Concílio de Trento, com uma educação eminentemente ibérica, filosoficamente 

escolástica e literariamente barroca.  

Todas as imagens presentes nos seus sermões possuem o distintivo do sagrado e 

emanam desse livro que é a Bíblia. Todo o elemento, todo o alimento e toda a finalidade da sua 

vida residem no sagrado. Como teólogo, o anúncio e a interpretação da palavra de Deus 

constituem o sentido filosófico da sua vida e obra e, como sabemos, da sua vida de sacerdote, 

por isso, toda a sua existência foi uma plena entrega ao outro e aos outros, isto é, à mensagem 

de Cristo. “Para os olhos dos Homens, fez Deus as cores, e para os seus, os corações” (Alves 

1959: 80).  

A este propósito disse Vieira que o olhar de Deus penetra nos corações, enquanto o 

homem vê apenas as aparências. Num dos muitos e numerosos trechos dos seus sermões, Vieira 

mostra-nos uma vez mais como as palavras, nas suas mãos, são matéria extremamente flexível. 

Senão vejamos o conceito de “etimologia da Natureza” que ele molda livremente ao sabor da 

imaginação ou das intenções, e como deriva de “Luz” o nome “Luzitânia” como escreve Alves: 

Nenhuma terra há, contudo, entre todas as do mundo, que mais se oponha à luz que a 

Luzitânia. Outra etimologia lhe dei eu no sermão passado; mas, como há vocábulos 

que admitem muitas derivações, e alguns que significam, por antepares, o contrário 

do que soam, assim o entendo deste nome, posto que luzido. O mundo, dizem os 

gramáticos que se chama Mundo, quis minem mundus, e a morte, Parca, quis nemini 

parcit. E assim como o mundo se chama Mundo porque é imundo, e a morte se chama 

Parca porque a ninguém perdoa, assim a nossa terra se pode chamar Luzitânia porque 



168 

ninguém deixa luzir. Não é Santo Isidoro nem marco Vero o autor desta funesta 

etimologia, senão a mesma Natureza, e o mesmo céu, com o curso e ocaso de suas 

luzes. A terra mais ocidental de todas é a Luzitânia. E porque se chama Ocidente 

aquela parte do mundo? Porventura porque vivem ali menos ou morrem mais os 

homens? Não, senão porque ali vão morrer, ali acabam, ali se sepultam e se escondem 

todas as luzes do firmamento […] E se isto sucede aos lumes celestes e imortais, que 

nos lastimamos, senhores, de ler os mesmos exemplos nas nossas histórias? (Alves 

1959: 85). 

A existência plural da obra Vieirina funda-se em três características bem demarcadas 

do seu pensamento. Sucintamente, na primeira referimos a estrutura formal das suas 

intervenções públicas baseadas na aplicação de cenas ou episódios exemplares relatados e 

retirados da Bíblia à situação conjuntural da realidade portuguesa. De facto, os seus sermões 

não são sermões consolatórios, cujo conteúdo avivasse ou ressuscitasse as virtudes éticas cristãs 

consagradas em forma de alegoria, de símbolo ou de parábola em relatos bíblicos. 

Diferentemente, os seus sermões vinculam e unem a uma direta e imediata intervenção social 

e operam a vinculação das suas narrativas bíblicas à situação existencial, física e sentimental 

da cidade na qual a palavra, mais do que o som, é jogada como coisa entre coisas, dotada de 

peso ontológico real, capaz de infletir a dinâmica social, alterando-lhe o seu perfil e o seu 

sentido. Aqui, a palavra é eminentemente denotativa, motor de ação e esclarecedora do sentido 

semântico dos acontecimentos ou ação histórica. Esta característica encontra-se muito 

acentuada em toda a sua obra sermonística. 

Outra eminente caraterística de Vieira é a ousadia parenética, desrespeitando o seu autor 

convenções canónicas, como se evidência na relação pregador / Deus, exigindo conformidade 

com os desígnios divinos, mesmo quando inexplicáveis à luz da justiça humana, mas ousando 

desafiar Deus.  

Veja-se o “Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal Contra as da Holanda” 

(Vieira 1959a: 154), uma ousadia desmascarada de privilégios sociais, relação branco / negros 

e colonos / escravos, desejosa de uma intervenção direta no tecido político-social-económico e 

cultural. 

Por último, uma característica fundada num olhar cívico debruçado sobre a purificação 

da realidade, olhar ontológico e ético preparado para corrigir ou endireitar os vícios da 

sociedade, fazendo ressurgir um fortíssimo sentido de justiça social. 

Nos textos de Vieira, consideramos redutor da grandiosidade da sua obra plural a análise 

textual pela análise textual, constituindo por si uma limitação cultural e linguística tendente a 
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diminuir a sua obra de um formalismo literário muito para lá da genuína pulsão cultural e 

histórica nela profundamente sentidas e evocadas através do tempo.  

Se é verdade que Vieira, como jesuíta, aprendera a praticar a retórica e a eloquência e, 

do mesmo modo,  construir argumentos dialéticos e a memorizar as diversas figuras de estilo 

segundo a retórica escolástica, reduzir a valia dos sermões a meros jogos de palavras brilhantes 

ou de arte de bem falar corresponde, porém, a um vício hermenêutico que destrona, fragiliza e 

desvirtua o seu alto valor cultural e histórico. Os sermões de Vieira encontram-se animados de 

uma prenúncia ontológica que ultrapassa a análise textual. Na oratória de Vieira, o texto em si 

dos sermões, sem o seu valor semântico prestante, nada vale, como refere António José Saraiva: 

Para Vieira, o texto e a coisa estão no mesmo plano. Passa-se de um a outro como se 

as aspas não tivessem qualquer função. Ora um texto é interpretado como coisa, ora a 

coisa como texto, ora um é o prolongamento da outra, ora se confundem. De um texto 

extrai-se uma coisa; de uma coisa uma palavra. As mesmas técnicas de análise verbal 

são válidas tanto para um como para outro. De qualquer maneira – ou desta maneira 

– o texto do próprio autor é um comentário, isto é, uma leitura e uma explicação. O

conjunto constituído pelo texto sagrado, pelos textos profanos nos quais se exprime

também, de alguma maneira, a palavra de Jesus, e pela Natureza que, conjuntamente

com a história, é uma figura eloquente da verdade divina, forma um contexto único,

cujos termos – as coisas, as imagens das coisas e as palavras – se explicam uns pelos

outros (Saraiva 1992: 109-110).

A nível formal, podemos dizer que os textos dos sermões tematizam o designado “Vieira 

Barroco”. No entanto padecem do vício hermenêutico de separar com rigidez a palavra de 

Vieira da auréola ontológica, “Sacramental”, como afirma Alcir Pécora em “Teatro do 

Sacramento: A Unidade Teológica-Retórica-Política dos Sermões de António Vieira” (Pécora 

1994: 55), e “Divina” como diz António José Saraiva, que a anima e semanticamente lhe 

transmite a força cultural e histórica interventora, Vieira fecunda a História com a força 

espiritual da palavra do grande livro sagrado, a Bíblia, um céu azul de fundo onde se destacam 

as boas ações (Saraiva 1998: 95).  

Como António Sérgio tão bem demonstrou em “Interpretação não romântica do 

Sebastianismo”, Vieira “recusa e despreza o género “cultista” das palavras, as construções 

retóricas vazias, o refinamento especioso e oco das imagens, a necessidade da inventiva 

artificial, do estilo flamejante, que apenas brilha, mas não fere o auditório” (Sérgio 1917: 95). 

Na realidade, os sermões do nosso padre jesuíta refletem essa recusa e esse desprezo pelo 

“Cultismo”, teorizados no “Sermão da Sexagésima” (Vieira 1959a), escolhido por Vieira para 

figurar como prólogo doutrinário da edição completa dos seus sermões, 
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há-de tomar o pregador uma só matéria, há-de defini-la para que se conheça, há-de 

dividi-la para que se distinga, há-de prová-la como Escritura, há-de declará-la com a 

razão, há-de confirmá-la com o exemplo, há-de amplificá-la com as causas, com os 

efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão-de seguir, com os 

inconvenientes que se devem evitar; há-de responder às dúvidas, há-de satisfazer as 

dificuldades, há-de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos 

contrários, e depois disto há-de colher, há-de apertar, há-de concluir, há-de persuadir. 

Isto é o sermão, isto é pregar, e o que não é isto é falar de mais alto (Vieira 1959a: 

109-110).

Na verdade, “falar mais alto” significa retoricizar o discurso, transformar a “disputa”, 

jesuíta pregador, em jogo verbal. Parte integrante da sermonística de Vieira é o “tema”, a 

citação bíblica, o exemplo evangélico criador da necessidade do discurso; a “invocação”, ou 

inspiração divina para a fácil fluência e o claro entendimento do conteúdo do sermão; o 

“argumento”, isto é, a rede de imagens e conceitos que sustentam a verdade do tema por via de 

citações de experiências passadas ou das (autoridades), cenas bíblicas, alegorias, moralidade de 

santos, … e a conclusão final ou “peroração”. 

De facto, Vieira não pratica, como bem dissemos, o cultismo literário, não por opção 

estética, literária ou retórica, mas por evidente harmonização entre o seu pensamento 

metafísico, escolástico, de fundo medieval, aprendido nas aulas do Colégio da Baía, e aceite 

por consentimento próprio, e o seu modo de pregação, crente de que o mundo é divinamente 

povoado por essências ou formas (aristotélico-tomista) que, combinadas na diversidade da 

matéria, formariam os corpos; o entendimento humano tenderia naturalmente a captar essas 

formas, abstratizando-as, compondo ideias, de que as palavras, flatos da voz, seriam meras 

expressões. Assim, ontologicamente falando, a voz, o som humano, as palavras, careciam de 

substância, já que o sujeito, o entendimento humano, lhes é exterior.  

Acreditar na importância em si das palavras é o que Vieira designa por “afetação das 

palavras”, como o refere no “Prólogo”, quando se dirige ao leitor dos sermões: “Se gostas da 

afetação das palavras e do estilo que chamam culto, não me leias. Quando este estilo mais 

florescia, nasceram as primeiras verduras do meu (…), mas valeu-me sempre tanto a clareza 

que só porque me entendiam comecei a ser ouvido...” (Vieira 1959a: 142). 

O Pe. António Vieira foi, pela formação jesuíta, pela teoria e ambiente retóricos da 

época, professor de retórica no seminário de Olinda entre 1627 e 1630, tal como foi nomeado 

lente de Teologia, pela filosofia tomista partilhada pelos inacianos. Revelou na pregação uma 

formação religiosa e uma formação pedagógica ou educativa que exige, mais do que 

refinamento linguístico-retórico, clareza na transmissibilidade da mensagem no tema do 

sermão. 
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É neste sentido que Margarida Vieira Mendes realça inúmeras atividades de Vieira, 

menos o orador e mais o pregador. Resumiu na pregação a visão religiosa, profética, missionária 

e política de Vieira. O ato de pregar de Vieira encontra-se em desarmonia com o aspeto lúdico 

da eloquência da palavra encantadora de salões requintados. Vieira frequentou a Cúria Romana, 

revelando que, embora desprezando a visão clubista da oratória, também a sabia praticar, como 

se prova pelo estilo do “Sermão de São Pedro” (Vieira 1959a).  

Para o Pe. António Vieira, pregar e escrever representa uma expressão da relação entre 

ideias mais gerais ou conceitos, enquanto  e só enquanto – essências mentais refletoras, ao nível 

espiritual, das formas ontológico-naturais aristotélico-tomistas reitoras e organizadas da 

natureza. Existe uma harmonia concordante entre a realidade, a mente e a voz humana. Por isso, 

Vieira confessa-se anti-cultista. Assim se tecem metaforicamente as relações inteligíveis e 

verbais cuja trama, criada divinamente, aclara humanamente as leis do mundo.  

A Vieira, mais do que a palavra, interessa a verdade do Mundo, Speculum Dei. “O 

Mundo organiza-se, movimenta-se, ao modo de uma cadeia silogística cujos acontecimentos 

são deduzidos pela lógica uns dos outros, de que o homem não possui a chave secreta, mas a 

ela pode aceder por um cruzamento entre “sinais” de Deus e acontecimentos naturais” (Bruno 

1998: 42). 

Para o Pe. António Vieira, a profecia é justamente este trabalho da mente humana, 

perscrutando o futuro com base em regularidades e irregularidades presentes. Porém, o discurso 

de Vieira não é um jogo de palavras, mas uma arquitetónica concetual compósita dirigida à 

prova lógica, histórica, metafísica e teológica do tema do sermão, bem como às suas 

consequências sociais, económicas, políticas e cluturais. Vieira pratica o gongorismo existente 

à época para realçar homonímias, analogias, paralelismos, hipérboles, anacolutos, paradoxos, 

enfim, todos os ornamentos retóricos de então.  

Como refere o grande teorizador do Barroco Baltazar Gracián, “a subtileza e o conceito 

querem-se a alma da linguagem” (Garcián 1960: 37).  

A “subtileza” e a “argúcia” eram duas qualidades pedagógicas realçadas pelo ensino 

jesuítico, uma prática usada para o exterior, devendo-se evitar o orador de fraseado ambíguo, 

arrebicado e afetado de trocadilhos.  

Nos sermões, Vieira funde conceito, palavra e sentido numa unidade hermenêutica de 

deteção de sinais divinos espalhados pela natureza, acontecidos na sociedade ou escritos nos 

livros sagrados, na Bíblia. Citando, o “Sermão da Sexagésima”, verdadeiro manual do bom 

pregador, Vieira escreve, 
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o estilo que hoje se usa nos púlpitos é tão empeçado, tão dificultoso, tão afetado, tão

contra toda a arte e toda a natureza, que não me admira fazerem tão pouco fruto as

pregações. O estilo há-de ser muito fácil e muito natural… O estilo culto não é escuro,

é negro e negro boçal e muito cerrado. É possível que somos portugueses e havemos

de ouvir um pregador português e não entender o que diz? (Vieira 1959a: 109-110).

Desde muito novo Vieira teve consciência de que o sermão se integra na arte retórica, 

mas também na arte parenética, isto é, na arte de pregar. Na vertente oral da sua pregação, 

Vieira usa e abusa do jogo cultista das palavras, mas na sua definitiva passagem do sermão oral 

a escrito, obra realizada apenas nos últimos anos da sua vida na Baía, retira essa roupagem oral 

extremada e grandiloquente, deixando apenas a sua arquitetónica concetual. Sabemos que o 

sermão se estatui como pedagogia da defesa e persuasão pública das teses doutrinárias da Igreja 

Romana desde o Concílio de Trento (1545-1563).  

A apologética era tributária do púlpito (Borges 2004: 47). A pompa dos ornatos dos 

retábulos do altar harmoniza-se com a majestade da arquitetura dos templos, a proliferação de 

referências sagradas deleitava a sensibilidade do crente que era bravamente educado a sentir 

pelo olhar as maravilhas divinas em função do espetáculo da imponência e fausto dos quadros, 

imagens e decoro das igrejas, e pelo ouvido, por via da música e da palavra teatral do orador 

nos sermões.  

Vieira, na já referida introdução dos sermões, confessa o desejo de escrever um livro 

com o título “Pregador e Ouvinte Cristão”, que nunca veio a utilizar. Nele pretendia registar as 

suas ideias sobre a arte do sermão.  

Contudo, o “Sermão da Sexagésima” é a ilustração das suas ideias sobre esta nova arte, 

a arte de pregar, que segundo o autor se afastaria dos modelos existentes, realçando uma visão 

concetista no tratamento do “conceito predicável”. António Sérgio defende brilhantemente esta 

ideia de Vieira, assim como António Soares Amora. Segundo este autor, seriam três as 

características desta arte nova: 

a. - preocupação com todos os palpitantes temas do momento: religiosos, sociais e

políticos; b. - o verbo claro, incisivo, a favor de uma causa social, e não a palavra pela

palavra, arte pela arte, ou a ourivesaria retórica trabalhada para deleitar a imaginação

e satisfazer o gosto dos malabarismos dialéticos; c. - estética concertista, isto é,

preocupação do pensamento claro, da unidade do discurso, da lógica precisa (Amora

s/d: 19).

O pensamento de Vieira, pela sua formação inaciana, entronca numa visão concetista 

do sermão, segundo um estilo clássico e uma filosofia aristotélico-tomista, imune pela distância 

geográfica e pelo estilo inaciano às modas gongóricas madrilenas. 
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A técnica usada por Vieira pode ter sido também usada por muitos outros autores, mas 

neles não se encontra o vigoroso – ethos – de Vieira, nem o – pathos –, nem o deslumbrante – 

logos –, três elementos que, interligados, fazem dos seus sermões uma obra de arte literária 

única que jamais será inteiramente revelada na sua essência profunda.  

O Pe. António Vieira escreveu e pregou sermões ao longo de 63 anos, de 1633 a 1696. 

Os púlpitos foram o palco das suas maiores glórias, da sua euforia, donde lançou as mais 

extraordinárias mensagens religiosas, políticas e morais. Muitos dos seus sermões foram 

publicados e divulgados ao longo da sua vida, a partir de 1642.  

Alguns deles foram traduzidos em línguas estrangeiras, comentados por admiradores e 

até por alguns inimigos ciumentos do seu brilhantismo e prestígio e da sua postura ética e 

humana. Algumas versões que corriam foram impressas a partir de notas escritas por ouvintes 

e eram pouco coincidentes com as palavras do verdadeiro autor. Os seus superiores iam 

incentivando Vieira para que desse aos seus sermões uma forma definitiva, quando este no 

Maranhão lutava pela liberdade dos indígenas e tentava criar o embrião de um Quinto Império 

de cariz português que ele acreditava estar escrito nos textos dos profetas.  

Passaram-se anos e anos, aconteceram muitos precalços e complicações na vida de 

Vieira. Foi expulso das missões, sofreu um processo por delito de heresia, foi condenado, 

perdoado e enviado para Roma, para não perturbar os negócios políticos e religiosos do reino. 

E de novo os seus superiores e o regente D. Pedro voltaram-lhe a solicitar os sermões, redigidos 

pela sua mão, para publicação.  

Mais uma vez resiste, porque insiste em divulgar outros textos, na sua opinião mais 

importantes e pertinentes para deixar como testamento da sua mensagem. Porém, após tanta 

pressão, dá como pronta a primeira série de Sermões que vem a público em 1679. O jesuíta tem 

então 71 anos e dá forma definitiva a velhos “borrões”, alguns com mais de 40 anos, para que 

fossem lidos como ele entendia que deveriam ter sido ouvidos. 

Os Sermões de Vieira são peças literárias ímpares, de uma incomparável feitura, do 

melhor que jamais se escreveu em prosa portuguesa.  

O jesuíta adverte os seus leitores que esta não é a obra da sua vida, mas que resulta da 

obediência ao seu público, aos seus superiores e ao seu soberano. Vieira, coerente e 

intransigente com os seus princípios, oferece o primeiro volume ao príncipe regente, mas 

lembrará que estas “choupanas” nada têm a ver com o “palácio altíssimo” que pretende 

construir. As “choupanas” são os seus Sermões e o “palácio altíssimo” seria a Clavis 

Prophetarum (Vieira 2000: 95).  
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Na publicação do I Tomo dos Sermões (Vieira 1959b: 3), já Vieira estava desiludido 

com o soberano, deixando o jesuíta de acreditar que o supremo governo do Quinto Império, 

anunciado pelos profetas, seria português. Acreditava que talvez não sejam mais os portugueses 

os grandes pregadores que vão pelo mundo a semear a mensagem bíblica que ecoará por toda 

a parte para finalmente reunir numa só coroa e numa só fé todos os homens da terra, os das 

tribos perdidas de Israel, os hereges e os gentílicos, que tanto tempo aguardaram pelos 

missionários anunciados pelo profeta Isaías, como da sua missão no Maranhão.  

O primeiro sermão que decide editar é o “Sermão da Sexagésima”, pregado em Lisboa 

em 1655, um sermão cheio de mensagens diretas a alguns dos seus inimigos, onde aparece 

alguma desilusão, pregado durante aquela atribulada viagem ao reino, aos 47 anos, insatisfeito 

e contrariado, quando nem sequer sabia se voltaria ao Maranhão ou se ficaria, por obra do 

destino, junto do rei e ao serviço da coroa portuguesa.  

Para Vieira, o momento era de incertezas e de confusões e o tema dos pregadores e da 

pregação já tinha lançado logo nos primeiros parágrafos do “Sermão de Santo António aos 

Peixes”. O texto que ele gostaria que tivesse sido ouvido, deu-lhe forma vinte anos passados, 

porventura mais moderado e ponderado do que o daquele momento. Quando pregou o sermão, 

o Pe. António Vieira tinha passado por momentos particularmente difíceis. O Maranhão era um

espaço imenso e complicado. 

O missionário lutava por princípios éticos, morais, humanos, sociais, culturais e 

políticos que não encontravam eco nos colonos e nos poderes administrativos da colónia. Tinha 

no reino muitos delatores e inimigos viscerais, os Dominicanos, senhores do Tribunal do Santo 

Ofício, ciumentos, invejosos do carisma e prestígio do jesuíta. Vieira tinha a amizade do rei, 

seu amigo, ao qual pedia o impossível, para ter uma razão de não voltar mais para as missões. 

O jesuíta desistiu de ficar no reino e regressou ao Maranhão, à sua missão profetizada por Isaías, 

assumindo a postura e o patriotismo dos bandeirantes paulistas que ele criticava pela violência, 

mas que admirava pela sua coragem. Vieira desafia dizendo para um colega missionário 

“Finalmente, segundo posso entender, Deus chamou-me para o Maranhão… (Vieira 1927: 

426). 

Toda a vida de Vieira foi recheada de projetos inacabados, de lutas por causas nobres, 

fundando sempre as suas opções em princípios éticos e religiosos, pregando as virtudes e os 

defeitos do reino, pelejando por Deus exigindo dos portugueses o mesmo combate, agindo 

sempre com total coerência. Os seus projetos eram quase todos demasiado grandes e ambiciosos 
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para que os pudesse terminar. João Lúcio Azevedo, um dos seus mais competentes biógrafos e 

comentadores, chamou-lhe por isso um “génio incompleto” (Azevedo 1992: 178). 

Vieira vivia muito intensamente todos os problemas que enfrentava, empenhava-se sem 

reservas na sua resolução, punha muita emoção nas suas tomadas de posição na defesa das suas 

ideias e os sermões testemunham toda essa vitalidade e energia que o animou até aos últimos 

dias da sua longa vida.  

Os sermões de Vieira testemunham sobretudo a sua elevada erudição, uma prodigiosa e 

vasta cultura, a sua capacidade de observação do mundo, dos homens e de todos os fenómenos 

que se cruzam com a história da vida, de todas as vidas.  

O “Sermão de Santo António aos Peixes” e o “Sermão da Rainha Santa Isabel” foram 

pregados ao longo de 36 anos, no Brasil, em Portugal e na Itália, para públicos muito distintos. 

Mas o fio condutor que à primeira vista os une a todos é o patriotismo e a postura ética dos 

portugueses, desde a ação de graças pelo levantamento do cerco dos inimigos até à defesa da 

liberdade dos índios e à tristeza de ver os melhores dos portugueses terem de deixar o país para 

poderem brilhar longe dele, como Santo António. A mensagem é de grandeza e de autoestima: 

Vieira quer para Portugal um futuro brilhante, que ele acredita estar escrito nos textos dos 

profetas, com a mesma atitude que acredita no milagre de Ourique e que defende Santo António, 

o grande português que brilhou longe da sua pátria.

O Pe. António Vieira deixou-se maravilhar pela vida e personalidade de Santo António 

e pela sua imagem de taumaturgo, fascínio que provém da personalidade do santo e do espírito 

franciscano. Está longe dele a ideia de questionar a autenticidade dos milagres e poderes do 

taumaturgo, por mais espalhafatosos que sejam.  

O espírito franciscano também fascinou o cónego regrante de Santo Agostinho, 

Fernando Bulhões, que facilmente aderiu à simplicidade da nova ordem mendicante, depois de 

conhecer os primeiros franciscanos que se instalaram em Coimbra, “talvez impressionado pelo 

martírio dos primeiros que se aventuraram pelo reino de Granada e de Marrocos e cujas 

relíquias chegaram ao Mosteiro de Santa Cruz, onde ele professava” (Agostinho 1938: 46). 

Vieira admirava em Santo António as suas qualidades de pregador e os seus conhecimentos 

teológicos, qualidades aliadas ao poder de fazer milagres.  

Nele se aliavam a ciência das escrituras que aprendera quando era cónego regrante de 

Santo Agostinho e o misticismo próprio dos frades menores de São Francisco, que nasceram e 

cresceram nos limites da rebeldia. Vieira acreditava sinceramente que Santo António tinha 

também recebido de Deus o dom do milagre e da profecia.  
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Vieira, só não partilha com o Santo nem a humildade nem o poder milagroso, mas 

desculpa-se dessa imperfeição com o seu louco patriotismo e o estado caótico da sociedade do 

seu tempo. Vieira admirava em Santo António a sabedoria, as suas qualidades de pregador e os 

seus milagres. Num tempo de indecisões e de grandes perigos para a independência do reino, 

de desleixo das virtudes individuais e coletivas, Santo António era evocado pelo jesuíta como 

modelo e como referência, mas essencialmente como parâmetro de santidade. Vieira, como 

Santo António, acredita num destino específico para o futuro do reino de Portugal e torna Santo 

António um assunto primordial dos seus sermões, adequando este às mais diversas situações da 

vida real do reino de Portugal. 

A obra do Pe. António Vieira impõe-se pela elevação e beleza de sua estilística, pela 

firmeza e clareza de suas construções retóricas e pela oportunidade e humanismo de suas 

intervenções político-sociais, em que ora defende índios e negros, ora ataca a corrupção e o 

abuso de poder, sem se esquecer de defender os cristãos-novos exilados, na tentativa de 

conseguir o retorno ao reino de seus capitais, tão necessários ao desenvolvimento de Portugal 

e do Novo Mundo, situação que ainda hoje perdura. Na realidade, “os seus sermões – se bem 

que fossem clássicas peças de oratória sacra - jamais deixaram de ser também vibrantes, 

enérgicas e oportunas intervenções político-sociais, quer se tratasse da exploração do trabalho 

escravo, da corrupção administrativa ou da guerra contra os holandeses” (Verdasca 2004: 12). 

O Pe. António Vieira, um pregador, que viveu quatro séculos depois de Santo António, 

merecia o nome de Mago. Achava que os seus Sermões não eram textos próprios para divulgar 

a sua mensagem aos portugueses e ao mundo. Por isso, só depois de muito pedido é que decidiu 

dar à estampa a monumental obra sermonística, roubando sempre a esta tarefa tempo e energia 

para completar o que ele considerava ser a sua grande obra que terá acabado, mas que se perdeu 

quase toda, a obra grandiosa Clavis Prophetarum (Vieira 2000), era um projeto de um mundo 

novo, de realização dos desígnios de Deus, num tempo que estava iminente, anunciado pelos 

profetas. Vieira pensava que esse mundo novo teria o governo temporal de um rei português e 

que o povo português estava predestinado para ser o modelo das virtudes coletivas da sociedade 

do futuro, a do Quinto Império do mundo. 

O barroco, no início do séc. XVII “é o tempo de reassumir os tradicionais valores 

cristãos, tão aceites na Idade Média, e de procurar reformulá-los de acordo com os valores do 

seu tempo, sendo o mundo conhecido e gozado através dos sentidos, manifestando um 

deslumbramento cultural, uma vez que o sagrado está escondido sob a aparência do real” 

(Calafate 2006: 83). O séc. XVII é o século do barroco, uma realidade histórica onde se moveu 
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a figura do Pe. António Vieira, cuja influência mais ou menos vincada na sua personalidade 

aparece a par dos movimentos culturais e intelectuais descritos anteriormente na forma de vida, 

no estilo de pregar e na obra sermonária.  

O imaginário barroco era povoado de figuras do Antigo Testamento ou da História 

greco-romana, figuras que espreitam e se movem tanto na arte como nos sermões de Vieira, 

sempre com o fim de moralizar admoestando ou culpabilizando. Na época barroca viveu e 

exprimiu Vieira os problemas de Portugal, da Europa e do Mundo cultural do seu tempo. 

1.3. Padre António Vieira: precursor dos direitos humanos em Portugal 

Não há maior comédia que a minha vida: e quando quero chorar ou rir, ou admirar-

me, ou dar graças a Deus, ou zombar do mundo, não tenho mais que olhar para mim 

(Vieira 1927: 455). 

Quando, por ocasião da elaboração deste estudo foi necessário reler os Sermões, as 

Cartas, os Autos do Processo de Vieira na Inquisição, e outras obras do autor e de estudiosos 

seus, ficamos novamente surpreendidos, com a coerência íntima da personalidade de Vieira, 

uma constatação simples de quem o lê despretensiosamente, e que vem contradizer frequentes 

interpretações do carácter ambicioso e enredador do padre jesuíta. 

Assim, quando lemos o “Sermão de Ação de Graças” (Vieira 1959a: 109), pregado por 

Vieira pelo nascimento de D. João V, em 1688, facto que explica a longa e acidentada vida de 

Vieira, compreendemos o perfil humano e o comportamento de Vieira nas diferentes 

vicissitudes da sua vida, movido por um ideal humanista e um mito profético que unificaram e 

deram notoriedade à sua vida multifacetada, mas intimamente coerente, de um português da 

literatura e da cultura do passado, do presente e do futuro. Escreve Vieira: 

Leitor: (…) O meu intento não é fazer Sermonários, e estampar os sermões que fiz. 

Assim como foram pregados ao acaso e sem ordem, assim tos ofereço. Porque hás-de 

saber que, havendo trinta e sete anos que as voltas do mundo me arrebataram da minha 

província o Brasil e me trazem pelas da Europa, nunca pude professar o exercício de 

pregador e muito menos o de pregador ordinário, por não ter lugar certo nem tempo; 

já aplicado a outras ocupações em serviço de Deus e da Pátria, já impedido de minhas 

frequentes enfermidades (Vieira 1959a: 109-110). 

Sabemos que quando Vieira escreveu estas linhas tinha setenta anos e vivia a maior 

parte do tempo no Colégio de Santo Antão em Lisboa. Apesar de se queixar das doenças que o 

afligiam, dos olhos cansados, da memória fraca, do caminhar trôpego, ainda lhe restavam 19 
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anos de vida, durante os quais preparou onze volumes de textos sermonísticos, deixando alguns 

escritos para serem publicados depois da sua morte em 1697.  

Trilharemos o caminho vieirino para compreendermos tudo o que foi vivido de positivo 

e de negativo com uma coerência forte, por vezes inimaginável, na Corte, no sertão, na Holanda, 

na posição  da Inquisição, em Roma e no Brasil. 

Como escreve o Pe. António Vieira na sua dedicatória ao Príncipe D. Pedro II, estes 

textos são “tão diferentes na matéria e lugares em que foram recitados, como foi vária e perpétua 

a peregrinação da minha vida” (Vieira 1959b: 68) pelo que, a obra sermonística vieirina é o 

testemunho da universalidade da sua personalidade, da sua postura ética e social de cidadão do 

mundo global e a firmeza de uma fé de missionário ao serviço da Companhia de Jesus. A sua 

estadia de seis anos em Roma e a passagem por outras capitais europeias ao longo de quarenta 

anos percorrendo mares e mundos ao serviço de Deus e da pátria, permitindo-lhe o cotejo com 

as mais brilhantes e esclarecidas mentes do tempo e da civilização europeia e cristã. 

A figura ímpar do jesuíta Pe. António Vieira teve o dom de iluminar a sociedade 

portuguesa do séc. XVII, em diferentes espaços através de um percurso de vida de genial 

criatividade e de profundo sentido de humanismo gerador da criação ideacional dos direitos 

humanos em Portugal.  

Neste estudo dedicado ao itinerário dos direitos humanos em Pe. António Vieira afigura-

se-nos indicar as traves fundamentais da atitude do padre jesuíta, tendo em conta as balizas 

temporais, sem desejo nem pretensão que as mesmas sejam o edificar de uma nova visão sua, 

mas antes o eixo de mudança no rumo do perfil humano que tem sido traçado sobre Vieira a 

todos os propósitos.  

Pretendemos essencialmente expor o travejamento fundamental e as tensões maiores do 

ideal humanista em matéria de direitos humanos, força irradiante de uma personalidade 

generosa nos valores e na alta sensibilidade moral e social da sua época, que reputamos central 

na obra sermonística e na vida do eminente jesuíta, Pe. António Vieira, traves que delinearam 

o seu tempo e o nosso tempo, passados mais de quatro séculos.

O roteiro do jesuíta, ao longo de uma vida de “cidadão do mundo”, pelos diferentes 

percursos que teve no globo, de Lisboa, Cabo Verde, Salvador da Baía, Recife, Maranhão, Rio 

Amazonas, Açores, França, Itália, Inglaterra, Holanda, Espanha e Itália, onde foi muitas vezes 

vítima de naufrágios e ataques piratas, contudo “nunca nada o fez desistir de enfrentar o seu 

destino de cidadão do mundo” (Ferreira 1981: 22). 
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A sua personalidade manifestou sempre grande ousadia e grandeza de , genialidade 

diplomática e uma visão incrível de um Quinto Império de carisma português como futuro da 

história dos povos. Os seus sermões são mensageiros da sua coragem, abnegação e fascínio 

pelos lugares que percorreu e pelos ideais humanos e patrióticos que defendeu. 

A história de vida de Vieira é uma história de paixões e de projetos que nunca 

aconteceram enquanto viveu. Mas Vieira, através dos seus textos, criou um manancial de ideias 

que ainda hoje entusiasma leitores e eruditos em todo o mundo, pois em momentos críticos 

pessoais e patrióticos ele foi a voz e um exemplo de coragem e ousadia, ultrapassando todas as 

derrotas com a tenacidade da sua visão do futuro.  

Vieira, com uma sensibilidade extremamente recetiva aos direitos humanos e aos 

valores de liberdade, de justiça, de dignidade humana, de bem e de paz, foi testemunha e 

intérprete da decadência social, política e económica do seu tempo e de um mundo de valores 

em vertiginosa transformação, face ao emergente “mundo novo” que ele sentia e sabia 

interiorizar num combate ousado pelos direitos humanos, “próprio do seu destino e da 

sociedade efervescente do séc. XVII” (Valente 1980: 165).  

O combate deste jesuíta pelos direitos do homem e pelos valores do cidadão mantém-se 

na atualidade e está presente no quotidiano de todos nós, porque Vieira é ainda hoje por 

excelência uma dramática personificação de muitas angústias e problemas do homem do nosso 

tempo. O Pe. António Vieira, jesuíta exemplar na defesa dos direitos humanos, homem de 

grande moral, conquistou pelos valores que defendeu um verdadeiro olhar de águia, arguto e 

certeiro sobre o destino do homem e de Portugal do passado, do presente e do futuro. 

Sabemos atualmente muito mais sobre o Pe. António Vieira do que se sabia à data da 

sua morte, pois a sua grandeza e genialidade não param de crescer. Estudos após estudos, as 

descobertas sucedem-se. Cada nova (re) leitura da sua obra nos diferentes caminhos científicos 

sugere uma nova perspetiva, uma outra dimensão de António Vieira, porventura distante, mas 

essencial para atualizar e aprofundar o nosso crescente interesse por uma nova faceta do Pe. 

António Vieira como precursor dos direitos humanos em Portugal.  

Esta faceta de Vieira presente no seu humanismo de vida e na defesa e respeito pelos 

direitos humanos, na sua pessoa, na dos índios, na dos escravos e na dos judeus e ainda no seu 

amor a Portugal e à Companhia de Jesus. Estas serão sempre as grandes linhas de força da sua 

existência humanista e da sua obra literária, os sermões, que o notabilizaram brilhantemente 

nas letras e na cultura portuguesas.  
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A riquíssima obra sermonística vieirina exige, de cada um de nós, o desbravar de novos 

trilhos, para repor a ordem das coisas e introduzir o ideal humanista de Vieira pela defesa de 

um mundo de paz, de liberdade, de dignidade humana, de igualdade, de justiça e de verdade 

para todos os homens. 

Trata-se de tentar descobrir em Vieira o estado de maturidade humanista atingido por 

um adolescente com aspectos não adivinhados, que pela espontaneidade e sinceridade da sua 

juventude esboçam um caminho que desde cedo determina um destino e as paixões da sua vida: 

a Igreja e a Companhia de Jesus; os índios brasis, os escravos e os judeus; Portugal, a Europa e 

o Mundo.

O fio condutor da vida e do destino de Vieira possui um segredo, um ideal que o anima 

e patenteia o gérmen dos direitos humanos e o sentido fecundo da sua alma criativa em busca 

de um mito unificador do Homem e de Portugal.  

Vieira foi um eterno acelerador da hora do concerto cósmico na busca da harmonização 

quase possível em tempo real da sua “alma” de monge com a metáfora de “Cristo 

evangelizador” dos tempos primitivos do cristianismo. Esta batalha foi travada de modo 

desigual contra uma época que nunca chegou a entender Vieira, por este se elevar acima do seu 

tempo no seu ideal humanista em defesa dos direitos humanos.  

O percurso do seu pensamento foi sinuoso face aos grandes problemas dos valores 

humanos, essência mais funda das coisas do universo humanista de Vieira que defendeu com 

grande mestria oratória e arte diplomática, um modo de ser e estar e a tudo resistiu nos seus 

combates sem igual pelas suas ideias e ideais em matéria de direitos do homem e valores do 

cidadão.  

A constituição psicológica de Vieira determinada pela dualidade homem / Deus, indicia 

o drama íntimo da luta de sentimentos opostos “na procura de um mundo estável de respostas

firmes, justas e dignas para os problemas da vida e da existência do homem” (Azevedo 1992: 

167).  

Esta vocação para a santidade por parte de Vieira é justificada linhagisticamente pela 

carreira religiosa e missionária, pelo constante do perfecionismo moral e ético protagonizado 

pelos seus combates cívicos em favor dos valores morais e dos direitos humanos em Portugal, 

no Brasil e na Europa. O destino e o espírito humanista de Vieira desenvolvem-se ao longo da 

sua caminhada de vida no sentido ascendente do homem para Deus, “coexistindo nele o génio 

e o santo para o qual muitos biógrafos lhe talharam a sua natureza de religioso missionário, de 

político, de pensador e alma de profeta” (Azevedo 1992: 175). 
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O mito de santidade Vieirino paulatinamente construído sob a base da generosidade, do 

humanismo, da inquietação mística de messianismo e profetismo de Quinto Império, almejando 

um Império Português e um Império Cristão. Esta foi a solução encontrada para o 

descontentamento do homem e dos males do um mundo. Necessitando este tempo de um génio 

e de um santo salvador para pôr termo a essa perturbação e confusão: eis que surge sem dúvida 

o nome,25 do Pe. António Vieira.

Uma vida como a do Pe. António Vieira pode viver-se, sonhar-se, mas não se pode 

impor aos outros que não estão preparados na sua condição de comuns humanos, conformados, 

tristes de nada fazer, de nada desejar, deixando-se viver por viver… nunca estes em tempo real, 

atingirão tão “altos palácios” (Vieira 1959b: 185), como os edificados pela vida e obra de 

Vieira. 

Para penetrarmos no íntimo da “alma” de Vieira, temos de enquadrá-lo em breves 

pinceladas nas convulsões marcantes da sua vida, na época barroca do séc. XVII, nos caminhos 

do humanismo em que viveu e se exprimiu, denunciando os grandes problemas do homem do 

seu tempo. O Pe. António Vieira foi um homem de grande alma humanista. 

Hoje os ventos são outros. Certamente o Pe. António Vieira não era uma figura isenta 

de contradições. Contudo não devemos ter medo da verdade: a distância no tempo, a 

objetividade histórica, a queda das intolerâncias, entre outras instâncias ajudam a devolver às 

instituições e às pessoas o seu verdadeiro valor. 

Vieira viveu uma longa e intensa vida que deixou repartida, como Camões, por 

múltiplos pedaços do mundo, numa época de intensa crise, tanto nos valores, nas consciências 

e nas sociedades. Eis os sermões vieirinos contrariando ditames de humildade e clarões de 

orgulhosa glória onde Vieira sonhou um Portugal grande, mas não se limitou a sonhar, 

empenhou-se também em concretizá-lo através da sua ação em prol dos direitos humanos 

(Azevedo 1932: 153).  

O Pe. António Vieira foi um dos maiores artistas da nossa língua, procurando utilizá-la 

em termos pragmáticos, isto é, para persuadir eficazmente, pela retórica, o auditório ou 

destinatários a quem se dirigia quando pregava os seus sermões.  

Mas também tratou de “persuadir” o próprio Deus, onde também fica à vista a inspiração 

das suas estratégias para os ouvidos humanos, usados nos seus sermões ou exposições de 

25 A palavra “nome” é muito significativa. De acordo com o seu étimo (do latim), ela significa a própria essência 

de um ser. O “nome” Padre António Vieira é, portanto, aquilo que de mais fundo o individualiza.  
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qualquer outra índole, mas muitas vezes baseados no livro sagrado, a Bíblia, em defesa dos 

valores e dos direitos humanos.  

Surpreendam-se os nossos contemporâneos com o ataque frontal e caloroso com que 

Vieira atacou a presseguição dos judeus e a escravatura como violação dos direitos humanos, 

enaltecendo a sua preocupação de padre jesuíta com “a afirmação da igual dignidade do homem, 

independentemente da raça, cor ou género, proclamando um humanismo sem precedentes na 

história do homem” (Serrão 1977: 75). 

Como pregador, Vieira agigantou-se por uma retórica arrebatadora que conhecia bem 

os segredos da língua portuguesa, os fundamentos teológicos e bíblicos, abusando muitas vezes 

dos processos encantatórios dos malabarismos barrocos, ao manipular os vários sentidos 

bíblicos, as alegorias, as comparações, as metáforas e os exemplos da antiguidade clássica, os 

silogismos, as antíteses, os paradoxos, as hipérboles, as apóstrofes, em suma, o decote com o 

delectare, num sopro de utopia para arrebatar ou amedrontar os ouvintes com um êxito 

estrondoso. Vieira, homem contraditório, ocupava-se de igual modo com as mais variadas 

questões terrenas e teológicas, assim como com as mais ousadas, como o problema da 

escravidão, dos índios brasis, dos judeus e da utopia do Quinto Império, dando crédito às 

profecias de Bandarra e às interpretações escatológicas. 

O Pe. António Vieira, em defesa de causas tão nobres, a todos se dirigiu nos seus 

sermões numa linguagem precursora em prol dos direitos humanos, primeiro a Deus, depois 

aos poderosos, aos humildes, louvando, repreendendo, ameaçando, satirizando, em todas as 

passadas que dava tanto em Portugal, no Brasil como na Europa ou no Mundo.  

Com os seus escritos a língua portuguesa ficou mais dúctil e plástica, e a nossa cultura, 

na sua expressão literária, ganhou dimensões de universalidade. Vieira foi tão cuidadoso com 

esta obra emblemática de seiscentos que “no fim da sua vida, retocou e aprimorou os seus 

sermões, consciente também da sua missão de escritor” (Serrão 1982: 39). 

A sermonística Vieirina foi toda ela construída sob inspiração barroca, embora Vieira, 

como já foi defendido, tenha rejeitado os exageros do estilo, foram moda e são moda como 

afirma Vieira, 

motivar desvelos, a acreditar empenhos, a requintar finezas, a lisonjear precipícios, a 

brilhar auroras, a derreter cristais, a desmaiar jasmins, a toucar primaveras e outras 

mil indignidades! Não é isto farsa a mais digna de riso, se não fora tanto para chorar? 

(Vieira 1959a: 89). 
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É oportuno dizer que, contrariamente ao que se afirma ser a Bíblia muitas vezes 

desconhecida de católicos, ela estava sempre presente nas celebrações litúrgicas diárias, 

semanais ou por ocasiões de festas ou efemérides. Por este facto, demonstra-se ser a partir de 

um texto sagrado, tomado como mote que os sermões vieirinos se organizavam e se pregavam, 

texto sempre citado a partir da Vulgata latina de São Jerónimo. Também a primeira parte da 

liturgia assentou na leitura da palavra da Bíblia, depois comentada para um  auditório que 

frequentava a igreja no tempo de Vieira. 

Vieira, dotado de uma enorme erudição e de engenhoso discurso, construído sobre os 

textos sagrados, e extremamente ágil na utilização de um instrumental interpretativo muito 

baseado na analogia, desenvolve paralelos constantes entre as citações ou pretextos sagrados 

que invoca e aspectos da realidade imediata em intervenções sermonísticas, que no duplo plano 

de estilo e de persuasão nos dão páginas em que ainda hoje continua a ser vibrante e arrebatador 

o poder da palavra na sua relação com o mundo e com o que está para além dele.

Margarida Vieira Mendes escreveu, a propósito dos raciocínios, que Vieira expõe nos 

seus sermões ao seu auditório: “Todos os raciocínios são assim engenhosa performance, não 

interessa que o auditor-leitor os perceba racionalmente, mas que fique maravilhado com a 

suspeita da sua complexidade, e como que cansado ou esmagado pela sua torrencial sucessão e 

variedade.” (Mendes 1989: 54). Em Vieira, o recurso à Bíblia, na versão da Vulgata, foi de uma 

frequência extraordinária, Segundo José Nunes Carreira: 

Em quinze sermões Vieira recorreu à Sagrada Escritura pelo menos 794 vezes, (622 

citações; 172 alusões)! Se nas citações há um certo equilíbrio de distribuição pelos 

dois Testamentos (327 para o Antigo e 295 para o Novo), nas alusões campeia de tal 

modo o Antigo Testamento (144 ocorrências) que o Novo quase desaparece (31 

ocorrências). E não admira dado o volume de literatura narrativa do Antigo 

Testamento (Carreira 1997: 97). 

Queremos que o leitor aprecie nos sermões, ainda que parcelarmente, o estilo límpido 

do seu autor, a lúcida argumentação, a argúcia do raciocínio com que a tese sermonística 

Vieirina enriqueceu e honrou a língua e cultura portuguesas como raros o terão feito nas Letras. 

Ainda quanto à dinâmica da parenética vieirina, a do estilo, Vieira relembra no sermão-modelo 

o “Sermão da Sexagésima” que, à boa maneira clássica, o estilo há-de ser muito fácil e muito

natural, assim há-de ser o modo de o pregar. E para sermos mais concretos acrescentamos 

evocando as palavras do Pe. António Vieira: 

Há-de tomar o pregador uma só matéria, há-de defini-la para que se conheça, há-de 

dividi-la para que se distinga, há-de prová-lo com as Escrituras, há-de declará-la com 
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a razão, há-de confirmá-la com o exemplo, há-de ampliá-la com as causas, com os 

efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências, há-de responder às dúvidas, há-

de satisfazer as dificuldades, há-de impugnar e refutar com toda a força da eloquência 

os argumentos contrários, e depois há-de colher, há-de ajustar, há-de concluir, há-de 

persuadir, há-de acabar (Vieira 1959a: 110). 

No prefácio dos Sermões do Padre António Vieira podemos ainda ler: 

Por fim não te quero empenhar com a promessa de outras obras; porque se bem entre 

o pó das minhas memórias ou dos meus esquecimentos se acham (como na Oficina

de Vulcano) muitas peças meio forjadas; nem elas se podem já bater por falta de

forças, e muito menos aperfeiçoar, e polir, por estar embotada a lima com o gosto, e

gastada com o tempo (Vieira 1959a: 11).

Desta maneira, nos Sermões todos os registos da sensibilidade são percorridos, mesmos 

os mais inesperados como os valores morais e os direitos humanos, por este pregador que não 

hesita em passar do temor ao riso e deste à exasperação quando os temas são sérios, dominando 

por completo todo o auditório que se reuniu para o ouvir pregar. Pe. António Vieira, destacado 

defensor da causa dos índios, dos judeus e dos cristãos novos, critica a atuação da Inquisição e 

apela nos seus sermões a que deixem entrar no reino aqueles que foram obrigados a sair do 

País, que não ficará menos católico, e prossegue, escrevendo: 

E se alguns doutores limitam esta conclusão, é somente no caso de que tais infiéis fossem tão 

bárbaros e insolentes, que houvessem de destruir os templos, profanar os altares, afrontar os 

sacerdotes e violar as virgens consagradas a Deus; o que não se teme façam os mercadores de 

nação, antes enriquecerão e aumentarão o culto divino, como fazem os que vivem neste reino 

(Vieira 1959a: 34). 

E continua o seu pensamento: 

Confirma-se o mesmo com a História Sagrada, em que os príncipes e varões mais 

amantes de Deus se uniram muitas vezes com infiéis e idolátras, para fazerem guerra 

a seus inimigos ou se conservarem na paz, aprovando estas acções o Espírito Santo, 

autor das mesmas Escrituras; e assim lemos que Abraão se confederou com A 

Bimélek, David com el-rei Akish e os Macabeus com os Romanos, exemplos 

fortíssimos, e de autoridade irrefragável (Vieira 1959a: 11). 

Para concluir, alguns dos momentos dos sermões do imenso percurso sermonístico de 

Vieira fá-lo-ei no propósito de assinalar o modo como o jesuíta se debateu em defesa de causas 

justas, pelo exercício da “língua”, expondo um sentir humaníssimo, naquelas que foram as suas 

“lutas”, em que defendeu um estar pela justeza das suas ideias e cultivou um ideal humanista 

por um ser, o homem. Bastava-lhe a condição de ser homem para usufruir dos direitos humanos. 

São estas algumas das palavras da sermonística de Vieira em defesa dos gentios, dos índios 

brasis e da escravatura, que emitiu, já em idade avançada, sobre as dúvidas dos residentes de 
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São Paulo acerca da administração dos índios, “depois da descoberta de ouro em Itaberaba, que 

desejavam utilizá-los como mão-de-obra escrava” (Boxer 1988: 98). 

É este espírito humanista que Vieira conserva até ao último sopro em vida e que esteve 

sempre presente ao longo de toda a sua vida. A sua luta pela conversão, pela proteção e defesa 

dos índios transparece em muitos dos seus textos sermonísticos. Vieira evidencia, desde muito 

cedo, o respeito pelo outro, aceita-o com os seus hábitos e aprende a sua língua, procurando 

comunicar com eles, entendê-los no seu próprio meio.  

As estratégias de missionação adotadas pelos jesuítas sofreram através do tempo 

sucessivas reformulações, no sentido de as adaptar às características das sociedades ameríndias 

das florestas tropical e equatorial, conferindo desde logo crescente eficácia à evangelização.  

Como afirma Jorge Couto, 

à conversão pelo amor, dos primeiros tempos, que procurava divulgar a mensagem 

cristã sem interferir significativamente nos padrões de vida, de organização social e 

económica das sociedades indígenas, vai, depois de verificarem que esses grupos 

tribais ameríndios mantinham a errância, o semi-sedentarismo, a poligamia e 

sobretudo a prática da antropofagia, implementar-se o “suave jugo de Deus”, ou seja 

recorrer às autoridades civis para forçar essas comunidades a adoptar as normas de 

conduta que os religiosos preconizavam (Couto 2008: 74). 

A defesa e o respeito pelos direitos do homem ao longo da sua vida foi um dos principais 

objetivos de Vieira, se não mesmo uma das suas maiores cruzadas: a conversão do gentio 

escravo, a sua proteção e defesa contra a tirania dos invasores, dos colonizadores, sem, no 

entanto, deixar de lado o seu fervor religioso de ser um verdadeiro padre da Companhia de 

Jesus. De facto, o Pe. António Vieira desempenha um papel predominante no controlo, na 

proteção e defesa da população ameríndia quando prega o “Sermão do Primeiro Domingo da 

Quaresma” em Roma: Tunc assumpsit eum Diabolus in sanctam civitatem, et statuit super 

pinnaculum Templi, et dixit ei: si Filius Dei es, mitte te te deorsum. Então o diabo conduziu-o 

à cidade Santa, colocou-o sobre o pináculo do Templo e disse-lhe: – És filho de Deus, lança-te 

daqui abaixo” (Vieira 1959a: 53). 

É na igreja de Santo António dos Portugueses, no Maranhão, em 1653, clama pela 

liberdade dos Índios: “- Sabeis cristãos, nobreza e povo do Maranhão, qual é o jejum que quer 

Deus de vós nesta Quaresma? Que solteis as ataduras da justiça e que deixeis ir livres os que 

tendes cativos e oprimidos” (Vieira 1959a: 53). E em defesa dos índios, ainda: 

Tudo isto padeceram os semeadores evangélicos da missão do Maranhão, de doze 

anos a esta parte. Houve missionários afogados, porque uns se afogaram na boca do 

grande rio das Amazonas; houve missionários comidos, porque a outros comeram os 
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bárbaros na ilha de Aroãs; houve missionários mirrados, porque tais tomaram os da 

jornada de Tocantins, mirrados da fome e da doença, onde tal houve que, andando 

vinte dois dias nas brenhas, matou somente a sede com o orvalho que lambia das 

folhas e que cousa há na confusão deste mundo mais semelhante ao inferno, que 

qualquer destes vossos engenhos, e tanto mais quanto de maior fábrica? (Vieira 

1959a: 53). 

Dir-se-á ainda que Vieira dedicou, em vários dos seus sermões, ampla atenção à condição 

dos africanos nas plantações e engenhos de açúcar no Brasil, referindo e identificando no 

“Sermão do Rosário”, o quotidiano do escravo em cativeiro com o sofrimento de Cristo 

crucificado. No respeito e defesa dos direitos humanos, Vieira diz que, como na Paixão de 

Cristo, os padecimentos dos escravos são investidos de um sentido salvífico e redentor daquelas 

almas humanas.  

Para Vieira, falar da escravidão é uma forma de interpelar os crentes do modo como 

deveriam conduzir a sua existência terrena tendo em vista o dia do juízo final, pautado pelo 

respeito e defesa dos direitos do homem. O Pe. António Vieira pede em vida para ir morrer ao 

Maranhão, embora acabe por expirar na cidade de São Salvador da Bahia.  

Ainda nos seus 80 anos de idade defendeu a libertação dos índios aprisionados pelos 

paulistas, pois estavam de forma ilegítima sob o seu domínio, à custa da agressão a um direito 

legítimo que tinham à “liberdade natural”.  

Encerramos este ponto com a opinião do historiador britânico Charles Boxer que, falando 

do Pe. António Vieira, afirma: “O mais famoso paladino da liberdade dos Ameríndios foi o 

célebre Padre António Vieira, que passou grande parte da sua longa vida batalhando e 

interpelando em favor dos escravos, quer como missionário no Pará e Maranhão, quer como 

advogado em Roma e Lisboa” (Boxer 1988: 93). 

2. A conjuntura histórico-cultural e social do tempo do Padre António Vieira

Pretendemos aqui dar conta dos aspetos mais relevantes do tempo histórico-cultural e 

social do Pe. António Vieira, que encheu quase todo o séc. XVII.  

O tempo de Vieira é um testemunho da extraordinária dimensão humana, do vigor físico 

e psíquico, da multiplicidade de vivências das suas ações, da atividade missionária como 

homem de intervenção social e política, como diplomata, como homem ideologicamente 

perseguido pela Inquisição, e principalmente pela capacidade de acompanhar de forma crítica 

os acontecimentos de um período conturbado da vida humana, a nível social, político e 

religioso, e de os interpretar à luz da Bíblia, e de intervir na sua leitura pessoal como pensador, 
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construindo “uma solução a que poderemos chamar uma literatura filosófica e teológica da 

história das ideias” (Castro 1973: 15). Para falar do tempo de Vieira teremos de revelar que foi 

nos últimos vinte anos da sua vida, já bastante enfraquecido e debilitado na saúde e fisicamente 

impedido de pregar com regularidade, que mais exemplar e profícua se tornou a sua ação 

intelectual, quer do ponto de vista literário, quer do pensamento, ao reelaborar os textos dos 

sermões.  

Durante o séc. XVII, o sermão não foi só o género literário predominante, mas foi 

também, e principalmente, a base da mais importante cerimónia social do tempo de Vieira  – a 

pregação. Através dela, a palavra do orador atingia todas as camadas sociais. Não nos 

admiremos, pois, com o manancial de sermões vieirinos cujas teses abandonam o teor teológico 

para abraçarem o moral, o económico e o político. Este desvio vieirino recebeu a crítica irónica 

da lavra de Jerónimo Correia Sarrapente que lhe desfechou a quintilha de Camões: “Ali vi o 

maior bem / Quão pouco espaço dura. / O mal quão depressa vem, / e quão triste estado tem, / 

quem se fia da ventura” (Sarrapente 1988: 93). 

Na sermonística Vieirina reflete-se a época conturbada em que viveu o jesuíta, 

afeiçoado a uma nação muito vulnerável quer às investidas dos adversários, quer às próprias 

quezílias internas. Enquanto missionário e português, Vieira relacionava-se não com o mundo, 

mas com um “novo mundo”, em meados do séc. XVII, onde o mundo finito e estático do velho 

mundo já era visto como um prolongamento da Europa, tendo Portugal já percorrido um longo 

caminho imperial, o caminho das descobertas dos portugueses.  

Era missão dos portugueses olhar para o espaço geográfico e político fruto de uma 

colonização-conquista, onde Vieira se coloca sem qualquer problema, mas de uma forma 

realista e crítica constata que as novas terras, quer no plano temporal quer no plano espiritual, 

tinham de ser protegidas, organizadas e, acima de tudo, defendidas da cobiça de outras nações, 

inimigos políticos ou potências comerciais rivais de Espanha e de Portugal. O papel de Vieira 

era conduzir ao cristianismo uma parcela numerosa da humanidade que o desconhecia nesses 

territórios conquistados.  

Antes que fosse tarde demais e esse gentio e essas terras estivessem perdidas para a 

Igreja e para o reino de Portugal, de que ele como nos vamos aperceber não era um mero 

súbdito, após a Restauração, mas um conselheiro escutado e, sem que isso prejudicasse a sua 

qualidade de missionário, um agente político e um diplomata de excelência, o mais notável do 

seu tempo, como assinala o Pe. António Vieira: 
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Os filósofos antigos chamaram ao homem mundo pequeno; porém S. Gregório 

Nazianzeno, melhor filósofo que todos eles e por excelência o teólogo, disse que o 

mundo comparado com o homem é pequeno e o homem em comparação do mundo, 

o mundo é grande; mas um é um mundo e são muitos mundos grandes que estão dentro

do pequeno. Basta por prova o coração humano, que sendo uma pequena parte do

homem, excede na capacidade a toda a grandeza e redondeza do mundo Nesta

máquina do mundo, entrando também nela os céus, as estrelas têm seu curso ordenado

que não pervertem; o sol tem seus limites e trópicos fora dos quais não passa; o mar,

com ser um monstro indômito, em chegando às areias, pára; as árvores, onde as põem

não se mudam; os peixes contentam-se com o mar, as aves com o ar; os outros animais

com a terra. Pelo contrário o homem, monstro e quimera de todos os elementos, em

nenhum lugar pára, com nenhuma fortuna se contenta, nenhuma ambição, nem apetite

o farta; tudo perturba, tudo perverte, tudo excede, tudo confunde, e como é maior que

o mundo não cabe nele (Vieira 1959a: 143).

Este excerto pretende evidenciar a presença de um pensamento político em Pe. António 

Vieira. No entanto, existe um sério e poderoso arsenal intelectual de intervenção cultural e 

humana produzida por este jesuíta. A sua cultura, o seu humanismo, os seus dons oratórios, a 

sua incrível habilidade, o seu gosto pelos negócios e pela política, na época em que Portugal 

restaurado luta pela sobrevivência no contexto profano, elevaram o Pe. António Vieira a ator 

de primeira grandeza do período barroco em Portugal.  

Quando o reino de Portugal adquire a sua independência, em 1640, o Brasil torna-se o 

teatro de uma luta cujo desfecho se assume, aos olhos de Vieira, decisivo, quer para o destino 

de Portugal como nação, quer para o catolicismo do Novo Mundo. 

Detetamos, assim, até que ponto se alteraram os dados da evangelização-colonização do 

séc. XVII. Vemos como agora se prolonga além oceano o confronto entre catolicismo e 

protestantismo. Estamos certos que foi esta guerra que levou a Companhia de Jesus a considerar 

a conquista espiritual dos índios brasis como uma reparação providencial do golpe sofrido na 

Europa na evangelização tradicional. Vieira reclama como necessário arrancar os índios da sua 

barbárie sempre emergente, mas também arrancar um grande número “conquistado” pelos 

holandeses, dos quais traça um retrato implacável, ao fascínio da cultura protestante e da sua 

religião mais permissiva, no fundo a uma outra conceção de liberdade, exercida por eles. 

Por outro lado, o séc. XVI e XVII foi um tempo optimista, sob a égide de Leibniz, 

Maquiavel e Montesquieu, mas tal não sucedeu em terras de Vieira, pois o optimismo deste é 

um optimismo transcendente, tendo presente o sentimento pessimista que emana da visão 

barroca do mundo.  

As igrejas de Portugal e do Brasil, nos seus ornamentos barrocos, testemunham o sonho 

do Paraíso que é o oposto da realidade do Mundo Novo e da humanidade, afogados nas trevas 

da ignorância e do mal difíceis de vencer. Compreende-se aqui que o Pe. António Vieira, 
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condenado ao insucesso ou a um sucesso mitigado segundo a opinião deste mundo, se entregue 

à conceção de um outro mundo, o verdadeiro reino de Deus, de que será o novo Isaías. Vieira 

chamou-lhe o advento do Quinto Império, um caminho entre o céu e a terra, cumprindo a 

missão, atribuída por Deus aos reis de Portugal, de impor “a Lei de Cristo ao mundo inteiro, 

uma espécie de epopeia missionária da Companhia de Jesus no Novo Mundo” (Cantel 1960: 

56). 

No tempo vieirino, surge um aspeto importante, não só de Portugal, mas de toda a 

Europa, pois foi culturalmente uma longa época de transição política, social, económica e 

religiosa. Chegara ao fim a época da “Fé no Império” da unidade religiosa e política que 

Camões interpretou e cantou nessa maravilhosa epopeia que foi Os Lusíadas, findo o séc. XVI. 

Entretanto a Europa dividiu-se entre o catolicismo e o protestantismo, estilhaçando os Estados 

em rivais e soberanos, travando lutas entre si com violência motivados pelos seus próprios 

interesses. Assim, impôs-se aos homens de cultura humanista, a descoberta de soluções 

político-sociais e religiosas para se alcançar a paz e a concórdia universal da humanidade, por 

toda a parte afrontada e infringida, mas por todos desejada. Esta cultura humanista foi o desejo 

e a luta de Vieira ao longo da sua vida até morrer. 

Vieira viveu, como por várias vezes já acentuamos, uma vida longa e cheia de lutas que 

atravessou quase por completo todo o séc. XVII, um tempo de crise generalizada em Portugal, 

por toda a Europa e pelo Mundo. Porém, esta crise assumiu em Portugal contornos peculiares, 

porque à insegurança de convicções e de consciências somava-se, de uma forma dramática, a 

insegurança de vidas e bens, postos à mercê das vicissitudes de uma guerra dura e prolongada, 

que o movimento da Restauração viera acender, sem que a chegada da vitória compensasse 

ainda os menos timoratos, pelos sacrifícios de tal luta. 

Sabemos que o trono entregue ao Duque de Bragança em 1 de dezembro de 1640, iria 

oscilar, durante anos e anos, ao sabor da sorte das armas jogada nas praças fronteiriças, dos 

meandros da politiquice europeia, enrolada nas chancelarias das capitais de Londres e de Paris, 

dos capitais negociados nos balcões dos banqueiros holandeses, ou ainda nas intrigas tecidas à 

sombra espiritual para garantir interesses do temporal, nos dicastérios da Cúria Romana, 

quando não resolvidos, na ponta das pistolas ou das espadas, nas próprias ruas da Cidade Eterna, 

como aconteceu ao embaixador bispo de Lamego D. Miguel de Portugal. 

Apresenta-se, assim, fácil compreender como a prodigiosa atividade do Pe. António 

Vieira, sempre em prol e ao serviço de Deus e da Pátria, como o dirá no “Prólogo” do Volume 

I da editio prínceps dos Sermões, se agiganta de modo, por assim dizer, sobrenatural no 
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panorama, aliás muito mais rico do que em geral se supõe, da cultura e da literatura portuguesas 

do Barroco de Seiscentos, convertendo-se num verdadeiro símbolo do seu tempo, com 

repercussões importantes no seu tempo e no tempo moderno. 

Aludamos, ao ano 1578, ano do desaparecimento de D. Sebastião em Alcácer-Quibir, 

comentado por esse místico português Tomé de Jesus no seu tempo, segundo as palavras de 

Sampaio Bruno: 

Esse Portugal, que vê como cego, que se governa como ignorante, que quer e não 

quer, que se desconsola como fraco e que rejubila como esquecido, não acaba de se 

render nem à evidência das razões, nem à culminância das urgências. Metido em 

ocasiões e perigos, não tem forças nem saber para deles sair. Hoje como ontem (Bruno 

1904: 124). 

O despertar das consciências é penoso, um sofrimento sem a promessa da recompensa: 

é um exercício de reflexão e um ato de coragem num só compasso, ontem e hoje, como ainda 

refere Sampaio Bruno: 

Verdadeiramente e no rigor do termo, não há uma pátria portuguesa, porque não existe 

comunicação afetiva entre os que sabem e os ignorantes, os quais, entre nós, são-no 

por completo e em absoluto. Caberia, destarte, ensinar aos portugueses de agora o que 

foram e o que fizeram os portugueses de outrora (Bruno 1904: 138). 

Esta reflexão continua dentro do prazo de validade, muito tempo depois, tanto para 

Portugal como para o Brasil. Era chegado o fim melancólico das grandezas arduamente 

conquistadas a partir da tomada de Ceuta (1415), através da descoberta do caminho marítimo 

para a Índia (1498), da descoberta do Brasil (1500), e de outros acontecimentos igualmente 

importantes. No ano de 1580 faleceu, em plena miséria, o visionário cantor das glórias perdidas 

e o intuitivo que predestinara a perigosa situação de inconsciência coletiva, Luís Vaz de 

Camões. Estes dois acontecimentos, tragicamente simultâneos, marcaram de forma invulgar o 

crepúsculo de um mundo e o amanhã de outro.  

Salientemos o fim da Renascença em Portugal e o princípio de uma extensa época do 

Barroco, que se estenderá pelo séc. XVII, atingindo os meados do séc. XVIII. A sociedade 

portuguesa dessa época vivia num permanente conflito entre a autoridade e a liberdade, a 

contenção e a exuberância, o pecado e a graça, o conflito de indivíduos, de classes, de 

consciências, de interesses e de credos. Extenso e intenso, neste espaço de tempo dominado 

pelo senhorio castelhano e pelo movimento europeu das ideias em torno da Reforma e da 

Contra-Reforma, a cultura portuguesa baixa de tom, vela-se, hiberna, envergonhada ou 



191 

ensimesmada, a remoer pensamentos de revolta ou de misticismo, algumas vezes traduzidos 

em ação, coerente ou não, dos portugueses e do reino.  

O movimento barroco, iniciado em Espanha e introduzido em Portugal durante o 

reinado filipino, é de instável contorno, por corresponder a uma profunda transformação 

cultural cujas raízes constituem ainda hoje objeto de polémica e discussão. Quem nele procurar 

apenas o aspeto literário, facilmente encontrará no Renascimento algumas de suas formas 

embrionárias no final do séc. XVI, quando já se ouvem as palpitações da discórdia interna que 

iria transformar em barroco, o chamado maneirismo.  

Convém lembrar, como exemplo, o soneto camoniano iniciado pelo verso “Amor é fogo 

que arde sem se ver” (Camões 1987: 9). Neste soneto, já é possível observar antecedentes 

barrocos no jogo dos paradoxos que levam aos conceitos estéticos, uma das bases da tendência 

estética barroca. O vocábulo “barroco”, de duvidosa etimologia, designava originalmente um 

tipo de pérola de forma irregular, ou, de acordo com a filosofia escolástica, um esquema 

mnemónico que servia para facilitar a memorização de um dos chamados silogismos da segunda 

figura.26 

Ainda no tocante às suas origens em Portugal, o movimento barroco sofreu mudanças, 

desde logo porque a novidade espanhola correspondia a uma forma de perturbação da seriedade 

clássica que só poucos letrados aceitaram em bloco, e foram os menos talentosos. A linha 

tradicional, engrossada pelo magistério poético de Camões, funcionava como barreira contra a 

invasão das águas vizinhas, e acabou dando um toque de identidade especial ao barroco 

português. No entender de alguns estudiosos, o barroco tornou-se a arte da Contra-Reforma, visto 

as características básicas deste movimento estético servirem os desígnios doutrinários e 

pedagógicos da Igreja Católica na luta anti-reformista.  

A Contra-Reforma teria absorvido a estética barroca, fazendo dela uma espécie de 

estratégia da sua ação catequizadora, de onde o  pragmático das expressões da arte barroca, 

particularmente as expressões em prosa. Por outro lado, a fusão de propósitos e tendências nem 

sempre coerentes explica as múltiplas facetas apresentadas pelo barroco.  

26 Os silogismos da 2.ª figura consistem em silogismos hipotéticos, em que a premissa menor é sempre particular 

e negativa, e a conclusão sempre negativa. b. A Todos os alunos do 2º ano fizeram exame. (premissa maior) r O 

Aquele aluno não fez exame. (premissa menor) c. O Logo aquele aluno não é do 2º ano. (conclusão). No 

pensamento escolástico, o A designava julgamentos universais afirmativos e o O particulares negativos. O carácter 

hipotético desse tipo de silogismo reside no seguinte: a conclusão nega que o aluno pertença ao 2º ano apenas na 

hipótese de não ter feito exame, quando por outras circunstâncias era fácil chegar à mesma conclusão. Com isso, 

descreve-se um circuito desnecessário e complicado. Por dar margem a uma série de tortuosas combinações, este 

género de raciocínio não raro se transforma em silogismo imperfeito ou falso. 
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Sabemos que, com o tempo, o barroco passou a significar todo o sinal de mau gosto, e, 

por fim, a cultura própria do séc. XVII e princípios do séc. XVIII. O barroco foi um fenómeno 

artístico cronologicamente delimitado, reportando-se a sua génese a meados do séc. XVI, 

fundamentado na existência de uma crise espiritual, moral e cultural originada pelo progresso, 

mas também pela deterioração dos valores da Renascença.  

A Europa, agitada por esta crise, gravitava à volta de um conflito gerado por dois meios 

de conhecimento altamente antagónicos: de um lado, o desenvolvimento das ciências; e, de outro 

lado, o estandarte da Fé cega e do fanatismo sectário que dotavam os países onde vigorava de um 

imobilismo e de um retrocesso da religião e do povo.  

Assim, Camões canta em verso, 

Uniforme, perfeito, em si sustido, 

Qual, enfim, o Arquétipo que o criou. 

Vendo Gama este globo, comovido 

De espanto e de desejo ali ficou. 

Diz-lhe a Deusa: “O Trasunto, reduzido 

Em pequeno volume aqui te dou 

Do Mundo aos olhos teus, para que vejas 

Por onde vás e irás e o que desejas. 

Vês aqui a grande Máquina do Mundo,  

Etérea e elemental, que fabricada 

Assi foi do Saber, alto e profundo, 

Que é sempre princípio e meta limitada. 

Quem cerca em derredor este rotundo 

Globo e sua superfície tão limada,  

É Deus: mas o que é Deus, ninguém o entende, 

Que a tanto o empenho humano não se estende  

(Camões 1974: 77-80) 

No auge do Renascimento, impulsionado pelo desenvolvimento das ciências que tantas 

vezes negara e questionara a lição e a autoridade dos antigos, o homem havia dilatado os 

horizontes da Terra, conquistando o espaço e o Universo. Mas, concomitantemente, continuava-

se a vedar a curiosidade humana e o funcionamento dessa “Grande Máquina do Mundo”, quando 

Tétis o mostra a Vasco da Gama como extensão da essência divina, onde está presente a ideia de 

uma Igreja patrocinadora da ciência oficial baseada no geocentrismo ptolemaico, enraizado e 

vigente, como vemos, nos versos camonianos, antagónico ao novo modelo heliocentrista de 

Copérnico datado de 1543. 

A mentalidade está manifesta neste “Saber profundo” do arquétipo que o criou e não ouse 

o Homem desvendar e contrariar em explicações de outro modo que não o oficial da Igreja os

mistérios do Universo, pois dizia Camões “a tanto o engenho humano não se entende” (Camões 
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1974: 123). Esta circunstância levou muitos anos a alterar e ainda se agravou no séc. XVII, com 

acérrima perseguição da Igreja e esse fenómeno chamado Inquisição, tornando o homem cego 

das “Verdades” aceites pela ortodoxia religiosa, em contraponto com a ótica já amplificada pela 

ortodoxia dos descobrimentos, relatando avanços da ciência num mundo globalizado pelos 

homens que por ele viajavam, dando a conhecer ao mundo novos mundos até aí desconhecidos.  

Neste contínuo epistemológico, realcemos o papel primordial de Galileu, cujo telescópio, 

olhando para o céu, desautorizou em “O Ensaiador” ao enunciar uma nova epistemologia 

científica, Aristóteles, pedra angular dos escolásticos da Igreja. Em “O Ensaiador”, nota-o José 

Sebastião da Silva Dias,  

é um manifesto a favor da indução e dos processos matemáticos no estudo da natureza. 

É o primeiro “discurso do método”, o primeiro “órgão novo das ciências” divulgado 

na Europa. Galileu ensinou nesse livro, antes de qualquer outro homem. Que existe 

um método de conhecimento, uma ars inveniendi, cuja essência consiste na 

observação e na generalização Matemática (Dias 1952: 244-245). 

O mesmo, sublinhando o trabalho pioneiro de Galileu, alude a Francis Bacon (1651-1626) 

e a René Descartes (1596-1650). Aos três deve a ciência do séc. XVII um método moderno de 

investigação e a sua sistematização filosófica.  

O mundo de ontem e o de hoje agradece a todos aqueles que repudiavam os paripatéticos 

que se recusavam a olhar pela luneta astronómica de Galileu, símbolo da nova visão científica de 

visionar o mundo diferente do postulado da Escolástica ancorado na imobilidade e no sectarismo 

de “Verdades” científicas definitivas que tanto empobreceu o homem e os povos de então. 

Ensinada nas universidades europeias, sustentavam-na um Aristóteles de batina, borla e capelo, 

submetido à Teologia Cristã e a uma Contra-Reforma vigilante que impedia o progresso da 

ciência moderna, primeiro através da subordinação da inteligência a uma disciplina certa, a 

Escolástica e, segundo, pela submissão da consciência a uma autoridade indiscutível  a Igreja.  

Como podemos ver, estes postulados revelaram-se contra o livre exame, o grande inimigo 

que lhe competia combater, tanto na ordem religiosa como no campo filosófico.  

No entanto, a história dos homens é prodigiosa em fabricar génios, no qual se enquadra 

Vieira através do dom da palavra da sua vida e obra para revelar através de lutas valorosas as 

“Falsidades”, mostrando novos rumos ao homem e ao mundo. 

A reação da Igreja, tanto censória e policialesca como cerebrina, faz-se notar nas 

tentativas de refutar a heterodoxia científico-filosófica. As consequências e os abalos produzidos 

pela nova visão científico-filosófica fraturaram o dogma religioso.  
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A visão e ideias copernicianas do movimento da Terra e da estabilidade do Sol 

contrariavam as Escrituras Sagradas. A conceção heliocêntrica, se aceite, destronava o 

antropocentrismo prescrito pela providência e previdência divina, trazendo a aguda certeza de 

que o homem não representava a finalidade última da criação.  

As descobertas de Galileu destruíram a ideia de que o mundo se constituía numa estrutura 

finita e hierarquicamente ordenada, substituindo-a por uma visão de “um Universo aberto, em 

constante mutação, indefinido e infinito” (Bruno 1998: 132). 

Assim se foram cumprindo os desígnios da reforma pretendida pelo Concílio de Trento: 

uma profunda renovação no sentimento e na prática da religião por parte do clero e do povo, num 

contexto sócio-político e cultural em que as litterae humaniores se transformam no suporte da 

formação intelectual do homo religiosus, ao serviço da contra-reforma.  

Com raras e assinaláveis exceções, o estudo da obra sermonística do mestre jesuíta Pe. 

António Vieira tem merecido a maior das atenções dos estudiosos portugueses, “por ter marcado 

e continuar a marcar a diferença no seio desta conjuntura da sociedade e da humanidade do séc. 

XVII” (Calafate 2006: 13). 

Há muitos anos que os sermões do Pe. António Vieira se tornaram palco aberto a latinistas 

e estudiosos da literatura que os trouxeram à cena, procurando retirar deles as mais variadas 

lições, ao focar todos os aspetos da vida e do tempo, os costumes da sociedade, a economia, a 

política, a cultura, a igreja, a literatura, a guerra, o respeito pela dignidade humana, pela liberdade, 

pela justiça, pela paz, pelos direitos do homem na sua forma embrionária e precursora, enfim o 

homem e o seu tempo. 

Os sermões do Pe. António Vieira são peças da oratória sagrada cuja compreensão 

pressupõe uma cultura de cunho dominantemente filosófico, literário, teológico, social, 

humanista, técnico e científico. Pensamos que, independentemente de simpatias éticas, políticas 

ou religiosas, a compreensão da obra do Pe. António Vieira exige, por um lado, um 

enquadramento na cultura do séc. XVII e na Ordem Religiosa da qual Vieira fazia parte. Mas, 

por outro lado, não resta dúvida de que o livro sagrado, a Bíblia é, além de tudo, uma obra literária 

e filosófica, cuja importância para Vieira é sem igual, não podendo aqui ser ignorada neste estudo 

dos seus sermões. 

Certamente o estudo dos sermões leva-nos a conhecer e a vislumbrar uma cultura clássica 

e medieval, com o predomínio dos doutores da Igreja, sem os quais não será fácil penetrar no tipo 

de argumentação do sermão característico do Pe. António Vieira. Para além dos muitos aspetos 

sugestivos e importantes já realçados ao longo desta investigação relativamente ao homem e à 
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obra, importa ainda salientar em particular o aspeto de um “Vieira orador –  pregador dos sermões 

seiscentistas” (Castro 1973: 102).  

Antes, porém, e como introdução, ao orador vieirino, devemos referir o que se 

entendemos por oratória ou eloquência. Aqui fica a resposta, pois esta define-se como a “arte de 

convencer, deleitando”. Contudo, para o conseguir é necessário alguma genialidade e 

grandiosidade de espírito e de discurso, que não faltou ao maior orador do séc. XVII, em Portugal. 

O seu talento oratório atinge neste século o apogeu. Ganha Vieira prestígio e êxito. 

Escreveu e pregou vários sermões a propósito de muitas situações intimamente associadas ao 

movimento Barroco em Portugal, tendo-lhe valido muitos e fatais dissabores.  

Contudo, tornou-se em estrela de primeira grandeza do Barroco em Portugal com a arte 

de pregar sermões. Os sermões inseriam-se no contexto da arte de pregar no tempo barroco. 

Murano comenta acerca do pregador inaciano e da arte de pregar o seguinte: 

Hoje, a retórica e a exegese ocupam campos distintos do conhecimento. Na época em 

que Vieira atuou, esses campos formavam uma unidade denominada arte retórica, 

considerada um dom divino. Os procedimentos discursivos do pregador inaciano, 

utilizados na fundamentação das suas teses, esgrimiam com a mesma competência os 

exemplos retirados das Escrituras, da história e da natureza. Os ornamentos 

significavam meios eficazes para despertar o afeto dos ouvintes e conduzi-los à ação 

(Murano 2003: 322).  

Para compreender os sermões de Vieira é necessário ter em mente as características 

principais do movimento barroco em Portugal. Assim, o sermão era elaborado e destinado a ser 

proferido oralmente. Os sermões Vieirinos correspondem à preocupação de anular a dicotomia 

radical existente no ser humano, formado de corpo e alma. Vieira pregou sermões de contornos 

dilemáticos, contraditórios, feitos de antíteses e oposições, instáveis como o próprio ondular das 

ideias, no esforço de orientar e persuadir os ouvintes.  

O discurso clássico do sermão obedecia a uma estrutura fundamental no que toca à arte 

de argumentar, a qual incluía o exórdio, a confirmação e a peroração. Compreenda-se que 

“argumentar” significa defender uma ideia ou uma opinião, alegando um conjunto de razões que 

justifiquem a nossa atitude e conduta pessoal.  

A argumentação tem uma importância enorme na vida do homem, pois este usa-a para 

justificar os seus pensamentos, os seus comportamentos, as suas atitudes e para persuadir os 

outros dos seus pontos de vista, para influenciar o comportamento e atitudes dos outros, como 

base para a tomada de decisões assertivas e justas face aos condicionalismos humanos. A estrutura 

fundamental dos sermões vieirinos coincide em muito com o estilo do “texto argumentativo”, 
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pois este texto combina partes expositivas e partes argumentativas. Começa com a exposição dos 

factos ou acontecimentos e continua com as razões que justificam uma certa postura face a esses 

factos, a argumentação.  

Este tipo de texto mostra uma clara presença do emissor e do destinatário. O emissor 

manifesta-se, por exemplo, no uso da 1.ª pessoa dos verbos e pronomes. O destinatário 

manifesta-se nas fórmulas que o emissor inclui para se dirigir diretamente a ele e, por vezes, 

pedir a sua adesão. Para manter uma interlocução é necessária, uma linguagem compatível com 

o interlocutor. Para que a argumentação seja eficaz e correta, os raciocínios devem estar sujeitos

às leis da lógica. Se num texto argumentativo a lógica não se utiliza ou se utiliza incorretamente, 

então estamos perante uma má argumentação. 

A argumentação de Vieira baseia-se quase sempre na Sagrada Escritura. As teses 

defendidas são umas vezes teológicas, outras vezes morais e políticas. Para conseguir o poder 

argumentativo, o Pe. António Vieira necessitou de dotar os seus sermões ou discursos de um todo 

formado por partes harmónicas e conducentes a um fim. Essas partes foram o exórdio, a 

confirmação e a peroração.  

O exórdio consiste na exposição do plano a desenvolver e das ideias a defender, a partir 

do conceito predicável.27 Pede-se a atenção e a benevolência ao auditório.  

A confirmação é a exposição do tema, das ideias e seu desenvolvimento. Se na oratória 

o fim é convencer e persuadir, o orador, nesta parte, dirige-se principalmente ao raciocínio.

A peroração é a conclusão do discurso onde o orador tenta despertar no auditório certos 

sentimentos e atos que decorrem da exposição anterior.  

Os sermões vieirinos obedecem a esta estrutura externa, sendo ainda importante ter em 

conta como pontos fundamentais na construção de um sermão, o pregador, o sermão e o 

ouvinte.  

Na sua oratória, Vieira conjugou visão e pragmatismo, como seria de esperar de um 

homem de ação no tempo barroco. Com uma construção literária e argumentativa notáveis, os 

seus sermões revelam uma intensa ligação com a vida pública, o que resulta numa prosa 

eminentemente funcional, mas que não perde nunca o nível de universalidade necessário a toda 

a obra de arte perdurável com os seus sermões.  

27 O conceito predicável, segundo Jacinto do Prado Coelho, consiste em usar “figuras” ou alegorias pelas quais se 

pode realizar uma pretensa demonstração de fé, ou verdades morais, ou até juízos proféticos. O processo, como 

notou António Sérgio, deriva da interpretação do Velho Testamento como conjunto de «prefigurações» do que 

narra o Novo Testamento. Depois, os passos bíblicos tornaram-se pretexto para construções mentais arbitrárias, 

em que brilha o virtuosismo do orador. 
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Possuidor de uma inteligência rara, o Pe. António Vieira arquitectou mundos à medida 

dos seus sonhos deixando como legado uma obra que se afirmaria como um dos paradigmas da 

prosa portuguesa do séc. XVII. 

O Pe. António Vieira viveu num período muito conturbado, que Camões já intuíra, de 

regresso ao seu “pátrio ninho”, quando vê a sua pátria “metida / No gosto da cobiça e na rudeza 

/ Dhua austera, apagada e vil tristeza.” (Camões 1974: 75). 

O Portugal do séc. XVII, em que Vieira se movimentou, foi um tempo muito agitado do 

ponto de vista político-económico e social. Até 1640 perpetuou-se o Domínio Filipino da coroa 

portuguesa, (ver Quadro V), uma situação herdada do século anterior, na sequência do fracasso 

de Alcácer-Quibir, que conduzira à conquista da coroa por parte de Filipe II de Espanha, em 

1580.  

Este facto lembra-nos e reporta-nos ao ano de 1572, quando D. Sebastião tinha 18 anos. 

Este também foi o ano em que Camões dedicará Os Lusíadas ao monarca. Como se sabe, o 

épico logo se tornou o símbolo da alma portuguesa daquele período conturbado.  

O quadro em Portugal nos fins do séc. XVI era de tristeza, ressentimento e 

inconformismo. A “missão” conferida em Ourique precisava urgentemente ser retomada. 

Parece que foi isso que D. Sebastião tomou para si: o dever de retomar a expansão ultramarina, 

bem como o de resgatar as possessões em terras africanas. Como se sabe, dessas jornadas, ele 

não voltou.  

No 1.º de dezembro de 1640, um golpe palaciano, que provocou pouco sangue, repunha 

na mão dos portugueses os destinos da monarquia e D. João IV, o primeiro rei da Casa de 

Bragança, assumiu o poder do reino de Portugal (Serrão 1977: 98).  

Este clima de perturbação política foi acompanhado por crescentes dificuldades 

económicas-sociais e culturais.  

A dominação castelhana da coroa havia ainda legitimado ataques dos holandeses, dos 

franceses e dos ingleses a muitos dos territórios portugueses, no Oriente, na África e no Brasil, 

ataques que se prolongaram alguns anos após a Restauração, provocando um agravamento da 

economia.  

Por outro lado, a perseguição movida pela Inquisição Portuguesa aos cristãos-novos, 

que neste século assumiu particular violência, teve como consequência a fuga de muitos deles 

para o estrangeiro, transportando consigo avultados capitais.  

Culturalmente, o período barroco em Portugal não foi de grande brilho, tendo visto 

empalidecer o fulgor que as artes e as letras haviam alcançado na época do Renascimento e do 
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Maneirismo, pese embora a pujança que a arquitetura religiosa de traça barroca assumirá, 

sobretudo na parte final do século, bem como a vasta produção lírica muito consumida e 

divulgada em algumas academias literárias então nascentes, e ainda a abundante produção 

parenética, o sermão, talvez o género mais produtivo e apreciado no campo cultural português 

de então.  

A censura inquisitorial limitou a abertura de Portugal às correntes que no estrangeiro 

faziam triunfar o saber científico, conhecimento aqui divulgado por poucos e habitualmente 

com atraso. Foi este o tempo em que o Pe. António Vieira se moveu e viveu. 

2.1. O tempo do Padre António Vieira: da complexidade da primeira globalização 

dos séculos XV-XVI e dos séculos XVII-XVIII 

O séc. XVII europeu foi uma etapa decisiva no caminho do pensamento, do humanismo 

e da ciência moderna no mundo. Foi também um tempo de esplendor para as artes e para as 

letras. É o século de Galileu, de Descartes, de Pascal, de Espinosa, de Bacon e de Newton, entre 

tantos outros. Destaquemos, dos maiores nomes europeus, aqueles que tiveram relação com 

Portugal, como Espinosa, filho de um judeu português que a Inquisição obrigou a fugir para a 

Holanda, Velásquez, filho de um homem do Porto que teve de ir procurar trabalho em Sevilha, 

os quais ilustram, por meras casualidades, a decadência cultural, económica, política e social 

do nosso país, agravada pela repressão intensa da Inquisição e pelo culminar da perda da 

independência nacional, que conduziu Portugal a uma situação de depressão e de desânimo 

total. 

Em Portugal, o séc. XVII não foi um século inculto, mas um século estéril. Em contra-

ciclo com esse período excecional criador e brilhante do humanismo por toda a Europa 

corresponde em Portugal a uma época apagada e sem brilho.  

No Portugal seiscentista assistimos a um empobrecimento da cultura portuguesa, 

mantida em profunda ignorância e passividade mental. Tudo quanto constituía apanágio para o 

desenvolvimento de Portugal no séc. XVII, (ver Quadro II), era impedido pela Inquisição.  

A decadência intelectual e cultural portuguesa era o resultado de uma estrutura histórica, 

social e política ameaçada pela falta de desenvolvimento económico, de novas ideologias, de 

humanismo e de racionalismo científico vigentes na maioria dos países da Europa. Histórica e 

culturalmente, o Renascimento em Portugal recolocou os valores da antiguidade clássica e o 

homem voltou a ser o centro de todas as coisas.  
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Esta posição do pensamento ocidental dominou, na época do Renascimento, o 

pensamento típico da Idade Média, que era a valorização do mundo além da vida. Depois de 

dominar por um século o palco da literatura ocidental, o Classicismo esgotou as renovações 

trazidas do Renascimento e pouco a pouco foi deixando de ser o centro dos acontecimentos 

culturais. “A nível cultural, o Classicismo começa a perder força no início do séc. XVII, 

enquanto movimento estético-literário” (Moisés 1968-1998: 17).  

Após este período surge o Barroco, etiqueta histórica e estética que se dava como 

equivalente ou palavra substituta de “Seiscentismo”, abrangendo as manifestações que 

habitualmente se designavam por gongorismo, maneirismo, eufuísmo, preciosismo, cultismo 

entre outros. O Barroco tentou, enquanto movimento estético, estabelecer uma síntese entre as 

duas correntes de pensamento anterior, entre o divino e o sagrado. Resumiu os tradicionais 

valores dos cristãos, tão aceites na Idade Média, e procurou reformulá-los de acordo com os 

valores daquele tempo. 

O que se passou neste século foi que a cultura portuguesa se desgarrou da vida e dos 

problemas vivos da época, evitou os temas quentes e as inovações que podiam chamar a atenção 

da Inquisição ou do governo espanhol e para sobreviver aninhou-se nos grandes subterfúgios 

do estilo, da história, do irracionalismo e das artes menores. 

Na época de Vieira impera este ambiente cultural, que anseia pelo fausto e pela exibição, 

nos círculos nobres como nos religiosos, uma religião de exuberância decorativa, satisfazendo-

se na exterioridade de uma insatisfeita interioridade. O peso da organização eclesiástica sobre 

a sociedade civil era enorme. As ordens religiosas multiplicavam-se e a “fradaria” enriquecia 

os seus bens enquanto o povo empobrecia. 

Mas a censura inquisitorial atalhou esse progresso humano e cultural. Tudo quanto 

constituía apanágio do humanismo foi reprimido, tanto na humanização da religião, como na 

divulgação direta da palavra evangélica e na reabilitação da natureza. O Barroco resultou de 

uma atitude espiritual complexa, carregada de elementos renascentistas, “atitude que levou o 

homem a exprimir-se na arte e na literatura segundo um modo sui generis” (Mendes 1989: 3).  

Na literatura, o barroco concretiza-se na procura da perfeição formal, de uma prosa 

artística que atinge nesta época a sua maioridade.  

O Barroco é uma estética da ilusão, visualizado na exuberância da arte e no excesso de 

artifício na literatura. Esta temática do excesso mascara uma profunda inquietação e uma 

angustiante insatisfação interior. É necessário encontrar o que há de verdadeiro por detrás desta 
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máscara de um tempo e de uma sociedade onde imperam a vaidade, a superficialidade, a falta 

de valores, a ambição desmedida, a dissolução da moral e dos bons costumes.  

Este é o complexo de ideias e de sentimentos que encontramos expresso em quase todas 

as obras deste período, o que revela uma atitude de frustração, uma sensação de desequilíbrio 

e de instabilidade do homem do séc. XVII. 

A obra literária deste século demonstra a variedade de caminhos rasgados pela prosa 

“barroca”. A sua temática dominante inclui o desengano da vida e dos homens, a sensação 

aguda da efemeridade do mundo e das coisas, um estoicismo perante determinadas 

circunstâncias e, simultaneamente, um desejo de fuga, que se exprime das mais variadas 

maneiras.  

O Pe. António Vieira, numa luta tenaz, viril e precursora em seiscentos, cantou a 

liberdade e a dignidade do homem, num canto sermonístico de esperança pela paz, pela justiça, 

pela dignidade humana e pela tolerância dos direitos do homem. 

A “crise do séc. XVII” identifica uma fase de profunda instabilidade política, de depressão 

económica e de mudança social, que caracterizou a Europa neste século. Portugal, nesta época 

seiscentista, não fugiu a esta conflitualidade. Observa-se: 

o adensar-se e complicar-se das relações sociais, das contradições e dos conflitos que

se desenvolviam no interior das mesmas. Trouxe consigo, também, uma forma de

estar dos indivíduos (não apenas dos que pertenciam às elites) em relação à realidade,

mais livre de sujeições, mais curioso de modelos de comportamento, de experimentar

mais do que de repetir, mais ousado até mesmo no recorrer à prepotência sobre coisas

e sobre os outros, para obter meios de afirmação existencial adequados aos modelos

de vida que sugeriam, mais do que no passado, valores de agressividade para a

conquista de pequenos ou grandes poderes, para a condução de pequenos ou grandes

empreendimentos económicos, para aventuras intelectuais, para afirmações culturais

(Sacco 2005: 400).

Com efeito, dir-se-á que no séc. XVII a extrema pobreza de uns caminha a par com a 

extrema riqueza de outros, facto que subjaz à crise europeia. A perplexidade advinda das novas 

descobertas, nos vários campos alterou o equilíbrio do Velho Mundo, que já não pensava mais 

do mesmo modo, com aquela ordem, beleza, coerência e circularidade grega do cosmos no qual 

já não se manifesta a glória de Deus, mas sentimentos de insegurança, instabilidade e confusão 

face a um Novo Mundo que se agiganta. 

Neste sentido, assistimos a uma nova ordem das coisas, não só intelectual, mas 

transformadora dos modos de pensar e ler o universo, que teve reflexos no âmbito pessoal e 

relacional entre os povos. A nova conceção cosmológica de um Mundo Novo implicou mudanças 
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radicais na mentalidade nacional e europeia. Só a descoberta do Novo Mundo – a descoberta da 

utopia – torna possível à Europa conduzir aquela época terrível.  

No entender de Eugénio Imaz, “a causa das contínuas guerras que com incrível 

fecundidade foram nascendo umas das outras, fez sofrer a Europa tantas catástrofes que quase 

em todos os aspectos necessita de uma grande e quase total restauração” (Imaz 1941: 16). 

Este necessário processo de crise trouxe com ele acontecimentos inéditos, tais como 

expansões e conflitos de poder sobre dimensões territoriais, nova agressividade ao abrigo da razão 

de Estado, que conduziu ao absolutismo da monarquia, profunda alteração de valores e 

paradigmas de vivência na procura de estabilidade social, duras lutas ideológicas e religiosas 

geradoras de intolerância, multiplicidade de interesses explorando os povos e terras em todo o 

mundo descoberto, grandes revoluções cosmológicas, económicas, científicas e técnicas.  

Todos estes factos marcaram os sécs. XV a XVII como fatores modificadores, quer para 

o bem quer para o mal, os hábitos e a qualidade de vida da sociedade. Destaca-se, neste Novo

Mundo moderno, 

a impressão de uma violência mais variada e imprevisível de motivações, uma 

prepotência em que o indivíduo é protagonista mais autónomo que era no passado, 

como se nos contextos citadinos estivesse agora em circulação uma vitalidade orfã 

dos tradicionais esquemas de escape e, por isso, disponível para exprimir-se 

existencialmente também a violência por si mesma (Sacco 2005: 402). 

Neste sentido, a crise não penetrou de igual modo na maioria da população. No entanto, 

registamos um clima de grande vulnerabilidade entre os países. Os países europeus, face aos 

impactos destas mudanças paradigmáticas, manifestavam ao Portugal restaurado, porém, uma 

marcada indiferença, pois opunham-se à entrada deste em tratados internacionais importantes. 

Portugal era um mero peão num jogo de interesses entre nações importantes, pela sua 

omnipotência, sendo empurrado numa torrente de ambições, encontrando-se preso nas malhas 

tecidas por potências europeias interessadas em lucros rápidos e vantajosos. Por outro lado, a 

Santa Sé recusava-se a reconhecer Portugal como nação independente, produto do conflito com 

a Espanha, “a expansão colonial dos Países Baixos pusera em xeque o controle português do 

açúcar, do tráfico de mão-de-obra africana e do comércio das especiarias, base do império 

ultramarino e da riqueza do reino” (Marques 1995: 71). Este problema gerou um intenso debate 

diplomático entre os reinos de Portugal e de Espanha, resultando na venda de Pernambuco como 

afirma Marques:  

Portugal utilizou-se de razões de carácter político e económico para defender o seu 

papel de exclusividade na exploração ultramarina, alegando que o monopólio do 
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comércio fora delegado pelo Papa com o intuito de difundir a fé e que, por ter chegado 

primeiro, expulsara os muçulmanos das possessões orientais e dominaram os nativos 

nas ocidentais (Marques 1995: 309). 

Tal questão gerou grandes debates em Lisboa, opondo os que preferiam negociar com 

os holandeses em troca da paz, como é o caso de Vieira, e os que se negavam a ceder a qualquer 

pressão, preferindo a guerra à paz em troca de dinheiro ou de territórios.  

A causa dos cristãos-novos também advogada por Vieira, para além do incontestável 

carácter humanitário, do patriotismo e da solidariedade, tinha também uma vertente económica, 

pois visava mitigar a miséria nacional pós-restauração através dos proventos dos judeus. Vieira, 

sensível ao fascínio dos mistérios da Bíblia, procurava explicar, pelo seu visionarismo e 

profetismo, o aparecimento de um Redentor Salvador de uma pátria mergulhada em letargia. 

Vieira nunca se esqueceu da decadência nacional. Este preocupou-se em denunciar os abusos e 

em condenar as prepotências de uma sociedade injusta e corrupta.  

O tempo trouxe até nós uma diversidade de caminhos percorridos através de grandes 

revoluções, como a coperniciana e as guerras político-religiosas que fragmentaram a Europa e os 

territórios sob sua influência, provocando enormes ruturas e crises sem precedentes na história 

do globo e da humanidade. 

Certamente que estamos num tempo histórico de profundas revoluções e de múltiplas e 

continuadas descobertas, em que é preciso encontrar o melhor caminho, fruto de rápidas 

transformações do globo que acompanham a emergência da Idade Moderna, pois há que mudar 

já que o centro deixa de ser a “Terra” para ser o “Sol”, ou aquela em que o centro deixa de ser 

“Deus” para ser o “Homem”. 

Neste sentido, dir-se-á que a globalização é um processo no tempo, também ele histórico, 

requerendo a sua compreensão uma viagem para trás, até às rotas da seda e ao Império Mundial 

de Gengis Khan e dos seus sucessores mongóis, muito depois, até ao início da aventura atlântica 

dos descobrimentos liderada por Portugal e pelos portugueses.  

Portugal arquitetou o primeiro projeto global de expansão que veio a “dar novos mundos 

ao mundo”, como afirmou Luís Vaz de Camões e “forjou a génesis do Mundo Moderno” 

(Rodrigues; Devezas 2007: 23). No tempo de Seiscentos, o Pe. António Vieira personificará essa 

função humanista e social, usando a palavra dos seus sermões como ação dinâmica “constitutiva 

da identidade/alteridade de ser português de então” (Real 2007: 81). 

Ao longo deste caminho, com a visão de hoje, teremos a companhia de ideais heurísticos 

de liberdade, de igualdade e de fraternidade para viabilizar o humanismo, isto é, os direitos 
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humanos universais, para entender o fenómeno da primeira globalização decorrente daquela que 

pode ser a matriz fundadora na atualidade da ideia de globalização, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 1948. 

Nesta perspetiva, Edgar Morin afirma que é desde o séc. XV, “que se acolhe pela primeira 

vez o encontro planetário da diversidade humana” (Morin 2004: 37). Também refere Steiner, que 

“desde os filósofos pré-socráticos até ao presente, a civilização ocidental tem sido virtualmente 

motivada pela confiança axiomática depositada no progresso científico”; e continua, “A relação 

do pensamento humano com os avanços científicos foi fundamental para a Antropologia, para os 

modelos da história humana implícitos em Galileu e Descartes (Steiner 2007: 3-4).  

Edgar Morin nota ainda que é nesta visão dialética e dinâmica do progresso humano que, 

a história progride como o caranguejo, de lado e de maneira dissidente. “Parasitas destroem o 

curso social, comem os bocados, integram neles um certo número de utilizações e constituem, 

em breve, a espécie dominante. É por esta razão que o futuro do mundo é sempre incerto” 

(Morin 2004: 65). 

No tempo incerto de Seiscentos em transformação, sente-se pela voz do Pe. António 

Vieira, a nova imago mundi que brota da confluência dos impulsos da primeira globalização 

reveladora das diversidades humanas e da urgência de as aceitar e de coexistir com elas de forma 

digna e humana. Como sugere Pedro Calafate, 

Portugal não se entende pela razão, pois pela razão um povo tão pequeno não poderia 

construir um tão vasto Império, nem poderia, depois de perder a sua independência, 

recuperá-la e resistir ao mais poderoso monarca da terra, conseguindo, além do mais, 

o que não conseguiria unido à Espanha; recuperar o Brasil aos holandeses (Calafate

2006: 63).

O tempo das descobertas das rotas marítimas dos portugueses marca o lançamento do 

primeiro encontro do mundo global nos sécs. XV e XVI, passando-se do eurocentrismo para a 

esfera do mundo, entendendo-se que a globalização 28 pertence à dimensão planetária, resultante 

da interação dos novos conhecimentos com a cultura antiga renascida, numa dinâmica em que a 

ciência feudal e metódica dos diferentes ramos do conhecimento deixa o mundo fechado e abre 

a janela, com Pedro Nunes, Copérnico e Galileu, ao infinito do universo.  

28 Globalização – mesmo numa definição que consideramos aparentemente ampla, como a avançada pelo National 

Intellegence (EUA, 2004), globalização designa a crescente interconetividade reflectida nos intensos fluxos de 

informação, tecnologia, capital, bens, serviços e pessoas através do mundo. Ainda segundo Rodrigues e Devezas, 

parece-nos muito estreita para a multidimensionalidade do processo evolucionaste que representa o fenómeno da 

globalização. 
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A interrogação humana deixa de ter limites e a utopia é procurada na ciência de Bacon e 

construída pela educação de Coménio. Nesta linha de abordagem, a primeira globalização 

apresentada segundo Rodrigo e Devezas será “um processo evolutivo, irreversível, 

multidimensional, com uma forte componente histórica a longo-prazo e, finalmente, 

transformacional” (Rodrigues-Devezas 2007: 23). 

Ainda poderemos considerar que a globalização foi iniciada pela saída dos portugueses, 

em tempos europeus pós-feudais, viventes dos acontecimentos do Cisma Papal e mesmo da 

Guerra dos Cem Anos, sendo também ideia generalizada de globalização enquanto conceito. Nas 

Palavras de Manuel Antunes, 

Globalização, mundialização, universalização são termos que têm sido usados para 

designar o processo que deu origem a uma nova era de relações de abertura e 

intercâmbio entre os povos de todo o planeta desde a modernidade. O conceito de 

“globalização” é o mais recente e advém mais do universo da economia e das 

transacções financeiras e comerciais. No entanto, é esse conceito que tem vindo a 

impor-se para designar todo o processo de intercâmbio à escala planetária facilitado 

pelo progresso veloz dos meios de comunicação e transporte. O termo 

“mundialização” encerra, no entanto, um conceito de tradição mais abrangente ligado 

primeiramente às relações da natureza política. Enquanto que o termo 

“universalização”, mais antigo, afirmado na nossa tradição cultural, mormente desde 

o iluminismo, prende-se sobretudo com as relações culturais entre os povos num

espaço de abertura planetária (Antunes 2006: 13).

Esta, globalização terá sido sentida fortemente nos sécs. XV e XVI e até ao séc. XVII, em 

Portugal, no contexto de toda a imensidão de transformações e mudanças de paradigma.29 

Na realidade, os factos apontam ser obra dos portugueses a concretização da primeira 

globalização: 

Os ciclos longos permitem-nos perceber o pioneirismo dos Portugueses de Quinhentos, que 

foram, na época, muito para além do que haviam conseguido os estrategos, navegadores e 

capitalistas comerciais e financeiros chineses, desde o século X, e das “Repubbliche Marinare” 

(Repúblicas Marítimas) italianas dos séculos XII a XIV, que teriam funcionado na concepção da 

globalização, mas não no seu efectivo nascimento (Rodrigues-Devezas 2007: 28). 

O tempo histórico-cultural que se vivia em Portugal na época existencial do Pe. António 

Vieira, era bastante angustiante, tanto no plano económico, como político e social. Nessa altura, 

29 Paradigma – Thomas Kuhn, na sua obra intitulada “A estrutura das revoluções científicas”, 1962, definiu 

paradigma como uma constelação de crenças, valores e técnicas, partilhada por membros de uma comunidade 

determinada ou, em outras palavras, aquilo que é partilhado por membros de uma comunidade científica. Assim, 

uma crise de paradigmas é um momento de transformação, nem sempre revolucionário, mas que representa o 

surgimento de parâmetros, com proposições novas. Na modernidade, no processo de criação e produção do 

conhecimento desenvolveram-se paradigmas de natureza positivista, subjetivista, critica, ocasionando tipos de 

racionalidade tais como a instrumental, a hermenêutica e a critica/emancipatória, processo fundado em teorizações 

específicas. 
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Portugal já se confrontava em desesperada luta para reconverter a economia e caminhar lado a 

lado com outros países europeus rumo ao desenvolvimento.  

O Pe. António Vieira, já em tempos de Portugal recém-restaurado, motivando para as 

futuras descobertas a edificar, ao seu estilo, descreve que “portentosas foram antigamente 

aquelas façanhas, ó Portugueses, com que descobristes novos mares e novas terras, e destes a 

conhecer o Mundo ao mesmo Mundo” (Vieira 1953: 2). 

Através do tempo, esse  e essa alma de ser português, vincados na nossa identidade, 

deu-nos esse sentir de universalidade que encontramos inscrito desde a Idade Média na nossa 

História.  

Recordemos que já nesse tempo longínquo oferecíamos à Europa e ao mundo homens 

da estatura de um Santo António de Lisboa e dávamos a conhecer terras e povos desconhecidos. 

Segundo Manuel Antunes, 

já então formávamos o desígnio de ir à procura de espaços desconhecidos. Depois, foi 

a gesta dos descobrimentos com as suas páginas de glória e as suas sombras de 

destruição, própria e alheia; foi a unificação do Globo – que obra de portugueses foi 

–, a adaptação aos mais diversos climas e aos mais diversos costumes, foi a simulação 

– profunda ou apenas superficial – das culturas mais heterogéneas, foi a missionação

como transmissão daquilo que julgávamos possuir de melhor – a mensagem de Cristo

– foi a ausência, senão total pelo menos acentuada de preconceitos raciais, em

contraste nítido com outros povos que nos seguiram no encalço pelas rotas do Globo

(Antunes 2006: 59).

Podemos dizer que nesta alma originária da pedagogia universalista “do sair de si”, num 

partir intercultural, poderá residir o culto do Espírito Santo, que inspirou o paracletismo 

joaquimita, de Joaquim de Flora, que se “apresentaria como motor cultural a partir do séc. XIII, 

sendo impulsionador do horizonte dos descobrimentos” (Borges 2006: 108-112), ideia que 

também influirá o pensamento do Pe. António Vieira, assim como os vários intérpretes recentes 

e contemporâneos da cultura portuguesa.  

Este novo tempo que foi as descobertas portuguesas, com a chegada de Vasco da Gama 

à Índia, em 1498, a descoberta do Brasil por Cabral, em 1500 e a viagem de Magalhães, de 

1519 a 1522, assinala a implantação da hegemonia dos povos atlânticos despertadores da 

primeira globalização. Neste sentido, a ação do Pe. António Vieira, segundo o entender de 

Charles J. Borges, 

Concita os seus contemporâneos a compreenderem-se participantes numa épica 

divino-humana em que, na descoberta e na conquista, se sobrelevam os anteriores 

“quatro impérios”, assírio, persa, grego e romano. A virtude profética dos nomes de 

Jafé (dilatação) e Túbal (Homem de todo o mundo; homem de todo o orbe; homem 
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de toda a redondeza da terra) cumpre-se simbolicamente na condição actual dos 

portugueses, dominadores e habitantes de toda a terra. Por contraste com as restantes 

nações, cuja identidade se funda na particularidade, “Portugal é a pátria cuja essência 

é ser universal” (Borges 1999: 23-24). 

A certeza dos factos é que Portugal, “o rectângulo mais ocidental da Europa havia-se 

transformado na principal potência marítima do mundo” (Rodrigues-Devezas 2007: 85). Reza 

a história de Portugal que depois destes factos um dilema surgiu, caindo o Império Português 

na decadência.  

No entanto, o primeiro tempo global, aberto pelas descobertas dos portugueses, que se 

começa a estender a toda a parte, demonstra que o mundo antigo passou, mas não perdeu 

atualidade e, por isso, encontramos nele os factos que também o Pe. António Vieira encontrou 

para alavancar o primeiro salto no futuro para uma grande aventura humana em Portugal e na 

Europa.  

Na primeira globalização, e surpreendida pelos novos mundos, quer pelos novos povos 

descobertos, quer pelos avanços científicos reinterpretativos da realidade, a Europa, com efeito, 

nunca mais acabou de trabalhar para descobrir e para explorar o mundo; o séc. XVII continua 

a tarefa que o séc. XVI lhe tinha legado. 

2.2. Retrato da sociedade atual mundializada ou globalizada 

Na atualidade, vivemos mudanças significativas na sociedade e na tecnologia, que têm 

vindo a transformar rapidamente os usos e costumes coletivos característicos da sociedade 

humana contemporânea.  

A explicação para esta transformação acelerada da sociedade envolve três temas 

importantes do domínio da sociologia: a cultura, a ciência e as novas tecnologias de informação 

e comunicação.  

É no campo da sociologia que vamos encontrar a explicação ou as teorias para revelar 

a verdadeira natureza dos fenómenos sociais produzidos pelo homem nas suas interações 

recíprocas na sociedade atual, que se diz mundializada ou globalizada.  

Hoje, existe uma grande confusão entre mundialização e globalização, mas sobre este 

fenómeno podemos dizer que a mundialização é um processo de aproximação diário entre 

homens inseridos em espaços geográficos diferentes, de múltiplas formas, desde a viabilidade 

de contato pessoal à comunicação escrita, à troca de mercadorias produzidas por uns e por 

outros, à troca de informações… 
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Assim podemos referir que “o processo de mundialização se iniciou nos primórdios da 

humanidade, com avanços e recuos, mas manifestando-se tendencialmente crescente e desigual 

nas diversas regiões do globo” (Santos 2005: 187). 

Sobre a globalização, podemos dizer que consiste na maneira como a sociedade atual, a 

denominada “Aldeia Global”, se encontra condicionada pelo poder económico e pelo capital. 

Trata-se de uma certa fase específica da mundialização que se caracteriza pelo reforço da 

ideologia neoliberal num contexto de mundialização acelerada dos mercados financeiros 

nacionais e internacionais, empresariando a economia mundial, que dificulta no quotidiano a 

resistência dos povos. A história da globalização é a história do capital financeiro, do chamado 

capitalismo sem qualquer ligação aos processos produtivos dos povos. A mundialização é, na 

atualidade, inevitável, enquanto que a globalização na sua essência e forma pode ser evitável 

com os contornos atuais.  

A sociedade atual pode não estar condenada ao fenómeno da globalização, embora todo 

o mundo político e económico esteja convencido do contrário, seria importante que as nações,

na atualidade, libertassem energias sociais, vontades políticas, lucidez intelectual e humana 

para combater a crise mundial instalada no quotidiano das nações. Na verdade, a globalização 

é o capitalismo, que quotidianamente tem a atuação de um capitalismo brutal, com grande 

impacto e desumanidade na sociedade atual e, para além disso, é também uma fase de 

imperialismo de algumas nações sobre outras. 

A globalização do capital surge como um fenómeno que aparece de maneira evidente, 

na segunda metade do séc. XX. Inicia-se com a internacionalização das empresas, que ganham 

maior força, dissolvendo fronteiras e pulverizando culturas. 

Na pós-modernidade colocam-se questões à sociologia, no sentido de entender as novas 

formas de percepção social, económica, política e cultural da atualidade e o significado dos 

valores individuais e dos processos sociais fundamentais da sociedade. No entanto, é no 

universo das novas tecnologias que o mundo passa por maior transição e transformação da 

realidade contemporânea. A influência da imagem coloca em contratempo o real e o virtual, 

redefinindo-os na orientação das relações dos indivíduos e das sociedades. Assim, tentamos 

refletir, compreender e explicar a mundialização e a globalização a partir do olhar de Mello:  

Enquanto razão crítica do seu tempo, as ciências sociais refletem e exprimem as 

convicções, dúvidas e perplexidades do curso da história, movidas pelos 

acontecimentos de cada época e lugar, contexto e cultura, revelando-se 

simultaneamente efeito e causa na dialética do jogo das interações humanas (Mello 

1996: 56). 



208 

Enfim, podemos dizer, numa abordagem essencial, que a história da sociologia se 

confunde com a história da modernidade. Porém, com o final da II.ª Guerra Mundial, onde tudo 

o que é sólido desabou no ar, começa a ser questionados os fundamentos clássicos da sociologia,

pois os novos factos decorrentes da mundialização e da globalização não oferecem mais 

soluções teóricas para os problemas sociais, económicos, políticos e culturais atuais, passando 

as teorias clássicas a tornarem-se referenciais obsoletos suscitando o desenvolvimento de outros 

métodos e teorias para melhor interpretar estes fenómenos da sociedade atual.  

Esta globalização do capital emerge com o crescimento intensivo e exponencial do 

capitalismo mundial. A partir de então, radicalizou-se o questionamento e discutiram-se novos 

objetos e métodos para a teoria sociológica, o que ocasionou a enunciação de conceitos e 

interpretações como “sociedade global”, “interdependência das nações”, “mundo sistémico”, 

“economia mundial”, “internacionalização do capital”, “globalização do capitalismo” e 

“racionalização do mundo”, entre outros.  

Nestes novos tempos, a sociologia passou a preocupar-se mais com os indivíduos 

concretos e com as ações humanas, renunciando assim às grandes abordagens macro-

sociológicas, discutindo-se mais a identidade, as diferenças, o quotidiano e menos noções como 

as de sociedade, história, revolução e imperialismo. 

A transformação vertiginosa da sociedade atual impõe um dado empírico à reflexão 

filosófico-sociológica que desafia a sociologia e as demais ciências sociais a repensarem o 

mundo sob a ótica de um novo tipo de “perceção”, colocando sob crítica contundente as formas 

tradicionais do movimento epistemológico. Mas, para muitos pensadores e estudiosos, fica a 

interrogação se realmente os clássicos, Marx, Durkheim e Weber estarão superados ou 

obsoletos, pois acreditamos que em vez da sua negação, uma releitura destes clássicos 

certamente trará uma renovação profícua na elucidação teórica da dinâmica da mundialização 

e globalização, conforme nos disse David Harvey em 1998, podemos encontrar nos clássicos 

referenciais preciosos à reflexão científica atual, que mesmo em tempos de mundialização e 

globalização apresentam um poder de atualidade à margem do sentido profético. Assim, em 

tempos de mundialização e globalização há, conforme Mello: 

uma amplificação seletiva e atenta das reflexões sobre o mundo moderno contido nas 

obras de Marx, Weber e tantos outros autores clássicos, permitiria identificar a 

presença subjacente de uma teoria da globalização extremamente atual e 

potencialmente capaz de fornecer chaves de explicação/compreensão para uma gama 

considerável de fenómenos que apenas recentemente têm sido empiricamente 

evidenciados pela institucionalização da sociedade globalizada (Mello 1996: 56). 
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No dizer de Ianni, “quem sabe se os autores clássicos Marx, Durkheim e Weber, entre 

outros, ainda continuarão a oferecer na sua observação e na sua representação da sociedade 

global os seus desafios e potencialidades” (Ianni 1996: 66). 

 Assim, no entender de Baudrillard, a pós-modernidade é uma condição que a sociedade 

assume a partir de determinado momento.  

Segundo Baudrillard, 

se na modernidade houve um processo de desencantamento do mundo, a pós-

modernidade é marcada pelo processo de destruição dos significados, pois, neste 

conjunto, as massas se interessam apenas pelo espetáculo e não pelo sentido. O social 

nem sequer possui um significado que possa dar força a um significante político. O 

único referente é a massa silenciosa que só existe nas estatísticas reveladas em 

sondagens e inquéritos. A massa silenciosa seria uma simulação do social onde o 

social desapareceu (Baudrillard 1985: 12). 

No final do séc. XIX, período em que as regras do jogo para a literatura, para as ciências 

e para as artes, com as transformações rápidas da sociedade a nível social, económico, político 

e tecnológico, alteraram profundamente a leitura do mundo, como nos sugere Lyotard, quando 

observou que “para analisar o conhecimento é preciso também analisar a sociedade na qual ele 

ocorre, se na era pós-industrial o conhecimento foi mercantilizado foi devida à sua elevada 

importância no conjunto da capacidade produtiva do Estado-nação” (Lyotard 1986: 54).  

Daí que a pós-modernidade tivesse feito especificamente aparecer em alguns momentos 

e sociedades a relação que esse conhecimento adquire nesses momentos e sociedades, embora 

em outros momentos passa a ser vista não como o fim da modernidade, mas como outra relação 

com a modernidade.  

Assim como refere Habermas: 

Acreditando tratar-se a modernidade de um projeto que não se concretizou, rejeita a 

expressão pós-modernidade. Mesmo porque, se a razão iluminista por um lado 

subordina o mundo da vida, por outro ainda é um projeto interessante na medida em 

que pode propiciar uma maior racionalidade do social, maior justiça e moralidade 

(Habermas 1990: 79). 

Também, Pierre Bourdieu evocando Mike Featherstone sustenta que: 

Considera válida a ideia de pós-modernidade, reconhecendo nas mudanças: do campo 

artístico, intelectual e académico, numa esfera cultural mais ampla que envolve 

questões de equilíbrio de poder e, nas práticas e experiências quotidianas dos vários 

grupos. A mesma consideração de validade não se aplica às teorias pós-modernas que 

carecem de sistematicidade (Bourdieu 1989: 54).  
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Segundo David Harvey, “encontramos um estudo do modernismo até os dias atuais, em 

que se procura demonstrar que a pós-modernidade é “a emergência de novas maneiras 

dominantes de experimentarmos o tempo e o espaço na sociedade contemporânea” (Harvey 

1998: 8).  

Harvey refere ainda que “o próprio significado e a própria percepção do tempo e do 

espaço variam, mostrando que essa variação afeta valores individuais e processos sociais do 

tipo mais fundamental, o que explica o surgimento da pós-modernidade” (Harvey 1998: 9). 

Como podemos compreender através do pensamento destes defensores da pós-

modernidade, o processo de homogeneização descentralizada das culturas, este fenómeno 

bizarro da tribalização massificada – pós-modernidade – talvez possa ser compreendido através 

dos seus fragmentos, nos quais o global se reflete e se atomiza. É a realidade fractal que parece 

impor um olhar ao mesmo tempo histórico e transdisciplinar. Tendo em conta estes critérios, 

não é difícil ver no pensamento contemporâneo essa mesma possibilidade múltipla e plural.  

Se não podemos definir a pós-modernidade como um réquiem fúnebre da sociedade 

industrial, podemos ao menos delimitá-la como um movimento cultural sem estilo ou estética 

definidos pela criatividade ou pela universalidade estilhaçada em diferentes singularidades. É 

o sincrético sem síntese: o real como mosaico.

E nesta conjuntura múltipla e globalizada, o intercâmbio em tempo real, a usuabilidade 

dos parâmetros do ciberespaço, que passará a desempenhar um papel essencial de mediação 

entre as culturas, definindo o ciberespaço como um fenómeno pós-moderno.  

Na verdade, quando sugerimos interligar nesta abordagem que achamos pertinente para 

entender a sociedade atual, as novas tecnologias e o pensamento sociológico, enquanto ciência 

que estuda as relações entre os indivíduos e sociedade, que tem sido transformada pela 

mediatização que as inúmeras invenções tecnológicas nas comunicações, entre outras, 

imprimem à forma do homem contemporâneo se relacinar uns com os outros.  

O impacto sobre a sociedade provocada pelos aviões, pelo cinema, pela rádio, pela TV, 

pelo telefone, pelo fax, pelo telemóvel, pelo cabo, pela fibra, pelo satélite e pelos vídeos 

produziu amplas transformações na sociedade atual, onde há inovações a cada dia e com a 

expansão crescente do ciberespaço. Segundo Silvana Vidotti:  

As tecnologias de informática têm perdido o ar de ficção científica e vêm ganhando 

espaço nos aspectos socio-económicos e culturais, assumindo cada vez mais sua 

presença no quotidiano das pessoas e das empresas. Entre as conquistas tecnológicas 

o ideal seria escolher aquela que mais que as outras desponta como factor de

mudanças nos conceitos e relações, nos comportamentos e na cultura (Vidotti 2001:

16).
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Assim, há que refletir sobre a discussão que envolve a sociedade e a realidade virtual, 

uma vez que esta última se instrumentaliza com a produção de novas tecnologias. Além disso 

tem sido considerada como uma espécie de mundo alternativo, uma ampliação da realidade, 

que a relativiza, abrindo novas possibilidades diferentes do que já experimentamos e 

consequentemente se desenvolvendo entre si e com a própria sociedade. Conforme afirma 

Santos: 

O mundo alternativo da realidade virtual não é, no entanto, o primeiro mundo fictício 

inventado pela tecnologia. Comentando o impacto sobre a sociedade contemporânea, 

Gianni Vattimo, em “A sociedade transparente”, observa uma tal erosão do próprio 

“princípio da realidade” que hoje, para nós, a realidade é mais o resultado do 

cruzamento da contaminação das imagens, das interpretações, das múltiplas 

reconstruções que os mídia distribuem. Portanto, antes mesmo que o mundo 

alternativo da realidade virtual adviesse, o princípio da realidade entrava em crise – 

como se fosse necessário primeiro explodir a visão do mundo em múltiplas visões de 

mundo – e só num segundo momento fazer a realidade virtual como ampliação da 

realidade (Santos 1997: 115). 

A sociedade na sua realidade de meio humano na qual os indivíduos estão integrados, 

passa a deslocar parte do seu habitat para as novas tecnologias, instituindo novas formas de 

relações e integração entre os indivíduos e permitindo criar ambientes virtuais que também 

impõem novas formas de relações entre o real e o virtual.  

Com isso o virtual pode ser visto e tocado como realidade “natural”. Há efetivamente 

uma tele-presença do real no virtual. Continua, contudo, sendo o ser humano a dar consistência 

ao virtual. Para André Parente,  

as tecnologias do virtual exprimem o regime de visibilidade em que vivemos, no qual 

não se trata mais de pensar um real que só existe em função do que a imagem permite 

visualizar. O que leva a sociologia ao desafio de estudar e entender esta sociedade que 

passa a se constituir com indivíduos que se relacionam e interagem num mundo real 

e também num mundo virtual. O real passa a não ser a forma privilegiada, ou o único 

e melhor meio humano, mas apenas mais um junto com o mundo virtual possibilitado 

pelas novas tecnologias (Parente 2000: 10). 

Tendo em consideração os conceitos apresentados de mundialização, globalização, pós-

modernidade e novas tecnologias (privilegiando a realidade virtual), observamos de imediato 

que as mudanças nas formas de relação entre os sujeitos e as sociedades estão a mudar com a 

transformação das conceções do tempo e do espaço, sendo estas mais evidentes a partir da 

segunda metade do séc. XX.  
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Tempo e espaço, categorias básicas da existência humana, não podem ser 

compreendidas fora da vida humana, sob pena de, com a variação destas conceções, afetarmos 

os valores individuais, a cultura e a realidade.  

Com as novas tecnologias, a subversão das categorias tempo e espaço é mais evidente; 

com a expansão do ciberespaço, podemos em tempo real fazer a emissão com a garantia da 

receção simultânea no outro lado do espaço do globo terrestre, com certeza no virtual reside 

uma verdadeira revolução do tempo e do espaço, pois também podemos perceber a interação 

entre o utilizador e a imagem em tempo real, fazendo-nos questionar sobre a natureza da 

realidade do mundo real e de seu espaço real. Como afirma Harvey,  

importa o modo como representamos espaço e tempo na teoria, visto afetar a 

maneira como nós e os outros interpretarmos e depois agimos com relação ao 

mundo, o que para a sociologia faz da mundialização do capital, da pós-

modernidade e das novas tecnologias merecerem toda a atenção, já que estes 

termos estão modificando a temporalidade e a espacialidade contemporânea 

(Harvey 1998: 10).  

Para aqui chegar, um grande percurso foi traçado pelo homem e pelas grandiosas 

transformações que se foram dando através das sociedades em diferentes partes do globo, que 

na atualidade nos entram pela casa adentro ao toque de um clic… 

Segundo o que afirma José Flórido: 

Creio, primeiro, que o mundo em nada nos melhora, que nascemos estrelas de ímpar 

brilho, o que quer dizer, por um lado, que nada na vida vale o homem que somos, por 

outro lado, que homem algum pode substituir outro homem. Penso, portanto, que a 

natureza é bela na medida em que reflete a nossa beleza, que o amor que temos pelos 

outros é o amor que temos pelo que neles de nós se reflete, como o ódio que lhes 

sintamos é o desagrado por nossas próprias deficiências, e que afinal Deus é grande 

na medida em que somos grandes nós mesmos: o tempo que vivemos, se for 

mesquinho, amesquinha o eterno (Flórido 1995: 8). 

A capacidade de adaptabilidade do ser humano às mais subtis variações da natureza, 

devido à sua plasticidade, flexibilidade e agilidade motriz e intelectual, permitiu-lhe manter a 

sua unidade biológica, formando ao mesmo tempo um conjunto de atributos genéticos únicos 

que fizeram do ser humano esta maravilha. Em virtude da imaginação, da criação e 

inventividade própria do homem, assim como da diversidade dos seus habitats dispersos pelo 

globo terrestre, criaram prodigiosamente verdadeiros mundos mágicos com os seus jogos, as 

suas técnicas, os seus hábitos alimentares, a música, a dança, a motricidade, as línguas e tantas 

outras práticas diversas que constituem o universo da humanidade nos seus mais variados 

cambiantes sócioculturais.  
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Através desta descrição parece que estamos no pólo oposto à mundialização ou à 

chamada globalização moderna dos fluxos sócioculturais. 

Sabemos que a agricultura apareceu entre os 15 000 e os 6000 anos atrás e que com o 

passar do tempo o homem desenvolveu a economia agrícola das suas aldeias, favorecendo o 

aparecimento e desenvolvimento das cidades. As cidades foram sendo construídas à volta de 

três espaços: o templo das divindades, o palácio-cidadela do soberano e o mercado, que 

frequentemente é um porto fluvial ou um cruzamento de caminhos de terrestres. 

A cultura urbana começou a distinguir-se da aldeã, uma vez que a cidade é um lugar de 

trocas, de comunicações e de produção cultural intensa, que se alimenta dos excedentes 

agrícolas das aldeias.  

Depressa as cidades, lugares de trocas e de aprovisionamento, assistem ao aparecimento 

da moeda e da economia marcante.  

Este acontecimento parece irrelevante, mas é um factor importante que devemos 

privilegiar no fenómeno mercantil da história da mundialização da cultura, por duas razões: a 

primeira, é que a mundialização da cultura na época contemporânea utiliza de forma massiva 

os canais de distribuição usados pelo mercado; a segunda, é que um grande número dos nossos 

contemporâneos pensa que a cultura é de tal maneira vital que não pode ser abandonada aos 

vendilhões do templo. É do conhecimento de muitos que a mercantilização da cultura é uma 

causa de grande controvérsia. 

O dinheiro, como nos diz Georg Simmel, é o maior destruidor das “formas” sociais e 

culturais. Os negociantes, através da moeda, conseguem estabelecer relações de troca, mesmo 

sem se conhecerem ou falarem a mesma língua, pois facilmente aprendem a entender-se uns 

com os outros.  

Não há dúvida que isto trouxe mudanças significativas nos modos de vida e nas trocas 

comerciais, que segundo Karl Polanyi, se trata efetivamente de “grande transformação”, pois 

das trocas económicas de mercado subordinadas às lógicas sociais de reciprocidade e de 

redistribuição passa o mercado a obedecer cada vez mais as lógicas económicas autónomas, 

extraindo-se a circulação dos bens da sua matriz social. 

Contudo, nem todos os bens e serviços são susceptíveis de serem negociados. Muitos 

deles fazem parte da cultura. Deste modo, podemos dizer que a partir da troca mercantil, há 400 

anos, a mercantilização evoluiu consideravelmente, registando, no entanto, recuos 

significativos. A cultura-tradição escapou durante muito tempo à troca mercantil, devido a duas 
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características, quando a comparamos à cultura mundializada e quando nos reportamos ao 

passado e à sua extrema fragmentação. Como escreveu, Claude Lévi-Strauss:  

As sociedades que nós chamamos “primitivas” não o são de maneira nenhuma, mas 

elas gostariam de o ser. Elas sonham-se primitivas, porque o seu ideal será o de ficar 

no estado em que os deuses ou os antepassados as criaram na origem dos tempos. Bem 

entendido, elas iludem-se, mas, como os outros, não escapam à história. Mas esta 

história, da qual desconfiam e não gostam, submete-as, enquanto as sociedades 

quentes – como a nossa – têm em relação à história uma atitude radicalmente 

diferente. Não reconhecemos somente a existência da história, nós prestamo-lhes um 

culto (Lévi-Strauss 1988: 174-175). 

Existe um número significativo de contemporâneos que têm o sentimento de que a 

modernização gradualmente, com o passar dos anos, fará convergir as culturas de todo o mundo, 

mesmo as culturas-tradição que escaparam durante muito tempo, para um modelo único. Arthur 

de Gobineau, um contemporâneo, foi tomado por este sentimento expresso, numa espécie de 

temor passista no século passado, ao ver a diversidade cambiante de “raças” se fundirem por 

mestiçagem num triste cinzentismo, reação amedrontada perante a “coca-colonização” 

americana ou ainda pelo crescimento do número de especialistas do desenvolvimento, adeptos 

da unificação do planeta pela “cibercultura” e a favor da “modernização” democrática e 

industrial. Tal foi o caso de Shamuel Eisenstadt que escreveu: 

Historicamente, a modernização é um processo de mudança para estes tipos de 

sistemas que se desenvolveram na Europa Ocidental e na América do Norte, desde o 

século XVIII até ao século XIX, e que, seguidamente, se espalharam por outros países 

(Eisenstadt 1963: 8). 

No entender de muitos sociólogos, entretanto, decorridos trinta anos, referem que a 

modernização não tem produzido a convergência anunciada, pois pelo que nos foi dado 

entender, a humanidade está construtivamente consagrada a produzir clivagens sociais, 

separando-se os grupos de distinção cultural, dos modos de vida e de consumo muito diferentes. 

 Em suma, que a humanidade é uma formidável máquina de construir diferença cultural, 

apesar de todos os processos que se constituem para contrariar o normal funcionamento das 

sociedades. Este fenómeno pode ser demonstrado de duas maneiras: uma, se remontarmos às 

origens da humanidade e verificarmos a diversidade sócio-cultural abundante da qual foi tecida 

a história da humanidade, a outra sobressai da análise sociológica dos processos de divergência 

e de diferenciação da obra da humanidade na atualidade. 

Iniciemos pela história, estruturada por um duplo dinamismo: “a cultura fez-se sempre 

em particular e localmente, em função do isolamento e da distinção dos grupos, mas, em 
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oposição, a cultura incorpora-se em função do entrelaçamento das comunidades locais e das 

suas recomposições” (Cuche 1996: 49).  

Embora o fenómeno da mundialização atual tenha algumas dezenas de anos de 

existência, as suas origens nos avanços e recuos dos fluxos culturais no âmbito das trocas e das 

comunicações remontam há antiguidade. As trocas e as comunicações encontram-se no coração 

das dinâmicas de contactos entre culturas diversas, da difusão de inovações técnicas, de 

multilinguismo, de pluralismo cultural, de conflitos ou mesmo de exterminação dos povos 

minoritários e das suas culturas. É bastante difícil imaginar hoje em dia a soma colossal de 

trabalhos e de invenções de toda a espécie que foram necessárias para produzir e desenvolver 

as sociedades de todo o planeta, para acabar com o isolamento de pequenas e grandes 

comunidades locais separadas do resto do mundo pelas distâncias e pela ausência de meios de 

comunicação, principalmente durante a estação mais rigorosa. 

A história diz-nos que a partir do quarto milénio até ao séc. XV, os meios de 

comunicação terrestres e náuticos constituíram, através da sua evolução, o motor de bastas 

entidades multiculturais centradas em zonas de troca e comunicação. A história do 

Mediterrâneo ilustra bem este cenário: a Grécia, o Egipto e Cartago definiram Impérios, embora 

estes tenham sido apagados pelo Império Romano.  

Na Idade Média, o Mediterrâneo esteve a dois passos de se transformar num mar 

muçulmano. A mundialização não funciona sozinha, desde a antiguidade, recapitulando a 

história das culturas e do seu desenvolvimento nas trocas mundializadas, entrelaçando as quatro 

pontas do fio que nos conduziu nesta teia da história mundial. 

A história cultural inicia-se sob a mais extrema fragmentação. A humanidade constrói-

se dispersando-se sobre quase toda a superfície emersa do globo terrestre. A diversidade 

linguística, social e cultural é levada ao extremo apesar das comunicações constantes e lentas, 

à escala planetária. Se por um lado a revolução neolítica traz a multiplicação de pequenas 

comunidades de agricultores fragmentadas, por outro lado, traz a formação de grandes 

conjuntos sóciopolíticos. O desenvolvimento das trocas comerciais e da moeda afetam cada vez 

mais a atividade humana e a cultura. A revolução industrial agita as economias tradicionais e 

surgem as indústrias da cultura. A mundialização da cultura vai assumindo a sua configuração 

atual e certamente provisória. Esta é caraterizada pelo encontro de homens inscritos em culturas 

fragmentadas, locais tradicionais com os bens e serviços colocados no mercado por indústrias 

recentes e globalizadas por sistemas de comunicação de troca e de comunicação de grande 

escala. 
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Portugal, pequeno país marginal em relação aos grandes centros económicos da Europa, 

viu a sua hora chegar sob o impulso do seu príncipe, o infante D. Henrique, o navegador, que 

parte à conquista do mundo e de novos mundos. Os portugueses contornam toda a África, 

alcançam os Açores, depois o continente americano e realizam de uma só vez a globalização 

dos transportes e das comunicações marítimas.  

O Ocidente assegura a prazo a hegemonia mundial que ainda hoje perdura. O choque é 

sideral, quer de uns, quer de outros, perante os universos sócio-culturais que apenas estavam 

em contacto uns com os outros pelas massas dos continentes inter-postas e por ligações 

marítimas costeiras que agora são colocadas bruscamente face a face. A seguir às viagens dos 

portugueses, no séc. XVI, “Nantes, Amesterdão e Inglaterra lançam-se no comércio com a 

África, a China, a Índia, as Caraíbas e as Américas” (Cortesão 1984: 85). 

Pela primeira vez na história, um tal sistema de trocas comerciais alcança dimensões 

planetárias, ainda que de forma desigual, pois não se trata de um mercado mundial coerente e 

unificado, no qual a lei da oferta e da procura impusesse preços homogéneos. Detetamos uma 

teia de mercados imperfeitos, especulativos, aplicados à escala do globo, no comércio de 

produtos como os tecidos, a seda, a lã, o algodão, as peles, as madeiras raras, as porcelanas, o 

ouro, a prata, o marfim, as pedras preciosas, as especiarias, os móveis, as tapeçarias, as penas 

de avestruz e, rapidamente, os escravos. Estas teias comerciais rapidamente desenvolvem trocas 

culturais intensas. Em plena Renascença, a Europa descobre as sociedades, as línguas, os 

costumes, as culturas que ninguém fazia a pequena ideia que existissem.  

As narrativas das viagens muito contribuíram para tal, adquirindo uma popularidade tal 

até ao momento em que se banaliza o turismo de massas. Os objetos exóticos invadem os salões 

da Europa de curiosidades. As moradias dos ricos abrem-se aos mobiliários, às porcelanas 

chinesas, às tapeçarias orientais e às peles da América. 

Os historiadores ocidentais embora nos tenham feito chegar estas imagens do contacto 

dos europeus com outras culturas, não deram muitas informações sobre a maneira como as 

outras culturas de africanos, índios e asiáticos entenderam e viveram estas experiências e que 

efeitos terão provocado neles, para além dos destruidores que são os afeitos mais conhecidos.  
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O que sabemos confronta-nos com a existência de uma barreira intransponível do 

etnocentrismo30 de cada um e do outro, assim como com os mal-entendidos culturais destes 

encontros, muitas vezes transformados em drama e destruição. Mas Dennis Cuche definindo 

etnocentrismo acrescenta que: 

Etnocentrismo e racismo são obstáculo aos contactos entre culturas. Esses contactos, 

já o vimos, são tão antigos como a diversidade de culturas e a prática de trocas. Apesar 

destes obstáculos, os contactos motivam e produzem uma aculturação, definida como 

o “conjunto dos fenómenos que resultam de um contacto contínuo e direto entre

grupos de individuos de culturas diferentes e que conduzem a mudanças nos padrões

culturais iniciados num ou nos dois grupos (Cuche 1996: 54).

No final do séc. XVIII, a tendência para a uniformização das culturas era irresistível e 

os filósofos da época viam nesta a razão da universalização das luzes e o desaparecimento das 

particularidades. Como tal afirma Dennis Cuche que: 

Aculturação é um fenómeno consentido, que é preciso distinguir do etnocídio, que 

significa, a destruição sistemática da cultura de um grupo, ou seja, a eliminação, por 

todos os meios, não só dos seus modos de vida, mas também dos seus modos de 

pensamento. O etnocídio é, pois, uma desculturação voluntária e programada (Cuche 

1996: 58). 

Relativamente a este termo, acrescenta Cuche, 

reenvia para uma realidade atestada pelos historiadores e enólogos, de operações 

sistemáticas de erradicação cultural e religiosa nas populações indígenas no sentido 

da assimilação da cultura e da religião dos conquistadores. O etnocídio deve ser, ele 

próprio, diferenciado do genocídio, que vai até à eliminação psíquica deliberada de 

uma determinada população (Cuche 1996: 51-67). 

Na verdade, vivemos num mundo em que todos os contrastes podem coexistir: 

dançamos o tango em Paris, a salsa cubana em Los Angeles, comemos o hambúrguer em 

Pequim, a baguete parisiense em África, a arte zen seduz na Alemanha …  

Estamos perante um planeta democratizado, unificado por uma cultura global, mundial 

e universal, ou assistimos apenas lentamente à destruição das identidades locais, regionais e 

nacionais. Seja qual for a razão, todos sabemos que o mundo está na realidade a mudar, a ficar 

30 Etnocentrismo – podemos definir etnocentrismo (ou, menos tecnicamente, como chauvinismo), a identificação 

normal de cada um com a sociedade a que pertence e a valorização da sua própria cultura. Sob pena de se 

marginalizar, todo o indivíduo está, e deve estar em qualquer grau, tocado pelo etnocentrismo. Não sendo 

necessário confundir etnocentrismo com racismo, que consiste em saber: a) que existem raças distintas; b) que 

certas raças são inferiores às outras e c) que esta inferioridade não é social ou cultural, mas que ela é inata e 

biologicamente determinada. 
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diferente. As respostas a estas questões ou interrogações marcaram o passado e continuam a 

marcar o nosso presente e o nosso futuro, que não será mais o mesmo.  
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CAPÍTULO II: Os direitos humanos em Padre António Vieira: tradição e modernidade 

1. O Padre António Vieira coetâneo das primitivas declarações de direitos

humanos 

A sermonística do Pe. António Vieira revela, na sua linguagem parenética, o uso da 

língua portuguesa como atividade de homem livre, de palavra livre enquadrada numa 

comunicação pioneira quanto à ideia e defesa dos direitos humanos, em relação aos quais o 

podemos considerar como precursor dos direitos humanos em Portugal, na Europa e no Mundo, 

numa época histórico-social e cultural denominada por muitos como a primeira globalização.  

Nesta perspetiva, iremos focar alguns textos de declarações de direitos humanos, as 

primitivas declarações de direitos dos sécs. XVI, XVII e XVIII, tendo em atenção os conceitos 

atuais de mundialização e globalização.  

Assim, situaremos o discurso parenético vieirino, no que diz respeito à ideia de direitos 

humanos, como precursor em tempo de primeira globalização, com influência de 

intemporalidade nas gerações de direitos humanos da actualidade, visando um novo humanismo 

a nível global e planetário, vindo do passado para o presente e para o futuro da humanidade. 

O Pe. António Vieira, no cerne da sua obra e vida, é por muitos críticos considerado 

luso-brasileiro, pois, como já é habitual, em Portugal, os portugueses reconhecem menor 

admiração pelo Pe. António Vieira do que no Brasil, isto muito pelas causas defendidas por 

este humanista no que respeita aos índios brasis e à escravatura negra. Vieira afirmou-se como 

um lutador pela dignidade humana, pela liberdade, pela paz e pela justiça. 

A vida do Pe. António Vieira repartiu-se entre o continente europeu e o americano, 

tendo no seu espírito aventureiro e religioso rasgado novos horizontes, que marcaram a sua vida 

e obra moral e humaníssima, com reflexos de novos valores morais e regras de conduta, de um 

novo humanismo coetâneo com os códigos da linguagem das primitivas declarações de direitos 

humanos. A defesa e o respeito pelos direitos humanos do jesuíta adequam-se ao espírito das 

primitivas declarações de direitos, essencialmente as inglesas, a Magna Carta e a Bill of Rights, 

das quais Vieira é coetâneo, mas precursor em cerca de um século relativamente à Declaração 

de Direitos da Revolução Francesa e à Declaração de Direitos da Revolução Americana. 

A conduta de Vieira imbuída da afirmação do ser humano como um ser pensante com 

um fim em si mesmo, de perfectibilidade, de liberdade e de consciência moral, que está na base 
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dos direitos do homem, linguagem infixada nas primitivas declarações de direitos humanos 

coetâneas do espírito humanista e lidertador do Pe. António Vieira.  

Assim, a Magna Carta (1215) foi precursora dos direitos fundamentais da pessoa 

humana, hasteados como limitações ao exercício do poder e ainda como redutos capazes de 

proteger os cidadãos da tentação totalitária e autoritária por parte do poder político reinante. 

Também a Bill of Rights (1689) foi precursora dos direitos humanos em relação às primitivas 

declarações de direitos das colónias inglesas, da América do Norte. A Bill of Rights (Petição de 

Direitos), oficialmente An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling 

the Succession of the Crown, comumente chamado de English Bill of Rights, que pôs fim ao 

regime absolutista, pela primeira vez, desde que surgiu na Europa renascentista. 

Para Thomas More, estas palavras têm sentido, o tempo renascentista dá especial valor 

aos valores e neles ao sentido das palavras, ideias, virtudes clássicas e, consequentemente, 

valora a defesa e o respeito pelos direitos humanos na sua liberdade, paz, justiça e dignidade 

humana. 

A elaboração de um discurso humanista dos direitos humanos, em prol de um 

humanismo e de valores cívicos e morais infixado na línguagem da sermonística vieirina foi a 

arma do jesuíta contra os tiranos, os absolutistas e, em antítese, a luz de defesa e proteção dos 

cidadãos maltratados e escravizados.  

O Pe. António Vieira apresenta, no contexto da sua obra e da sua vida, a ideia precursora 

de direitos humanos na esteira de um “Novo Mundo” e de conceitos novos como: global e 

globalidade da Terra, herdados de uma nova visão do homem e do mundo e ao mesmo tempo 

de um novo conceito científico renascentista presente nas teorias de Pedro Nunes e de Thomas 

More, conceitos que Vieira evidencia por influência na nova linguagem usada na sermonística 

e dirigida à família humana ou, melhor dizendo, à humanidade. 

Thomas More, com o fim de chegar a um público mais amplo, escolhe o homem 

português na pessoa do marinheiro filósofo, o louco-sábio Rafael Hitlodeu “não duvidando da 

sua sabedoria e profunda experiência das coisas humanas” (More 1995: 141), manifestando na 

sua Utopia que existem muitas coisas desejáveis para os países europeus, embora o anseio 

ultrapasse a esperança de o conseguir. 

Será sobretudo nos sermões que Vieira, vivendo a turbulência da sua época, mas 

sentindo o apelo humanista da Renascença, manifestará a ideia dos direitos humanos, tendo em 

conta o contexto da época e o choque de valores do eurocentrismo do mundo antigo com a nova 

visão humanista e global do novo mundo lusocentrista. Através dos sermões, isto é, através da 
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oratória barroca, o Pe. António Vieira, orador da palavra e cultura livre, dará os maiores 

exemplos de liberdade humaníssima, erguerá a bandeira do humanismo pela dignidade e 

liberdade humana e será o rosto do homem universal a pugnar numa luta incessante pela 

libertação do homem pelo homem na sua humanidade. 

A sermonística vieirina reflete na sua linguagem o ser universal, a irmandade humana, 

a família humana, os direitos humanos e a humanidade. Na linguagem dos sermões de Vieira 

encontramos exemplos da vivência cívica e mística no que concerne à defesa dos índios, dos 

escravos e dos judeus, a mundividência de um lutador sobretudo através do dom da palavra oral 

e escrita num discurso precursor dos valores e códigos humanos de espírito edificador em que 

a língua portuguesa afirma a defesa e respeito pelos direitos humanos. Como afirma Halliday: 

Serve para exprimir conteúdos – tem uma função representativa ou, melhor, 

ideacional, o falante ou o escritor utiliza a língua para dar forma à sua maneira de 

olhar os fenómenos do mundo, que inclui a interpretação do mundo interior da sua 

consciência, isto é, as suas reações, cognições e percepções e, também, os actos 

linguísticos relativos à expressão oral e compreensão das coisas (Halliday 1971: 332). 

Na verdade, nos sermões contactamos com o mundo interior da consciência 

humaníssima de Vieira que o levou para além das fronteiras limitadas de Portugal e da Europa, 

situando-o num mundo novo ao qual conferiu uma dimensão universal e planetária, o que fez 

de Vieira um homem plural, por se mover em contextos sociais desconhecidos, conferindo-lhe 

uma nova mundividência que relata e retrata nos seus sermões.  

Antes do Pe. António Vieira, a língua portuguesa, tal como nas descobertas, já tinha 

conquistado os cinco continentes e novas e diferentes culturas. Mas Vieira expande e amplia a 

língua portuguesa, na sua multiculturalidade, com novos valores universais do humanismo e 

com a sua nova visão do mundo, no seu humanismo, do próprio homem na sua centralidade 

face a um mundo novo e global, para muitos ainda desconhecidos, mas que ele já conhecia.  

O Pe. António Vieira, refere-se claramente a este homem universal, da globalização, 

político, económico e humano. No “Sermão da Rainha Santa Isabel”, pregado em 1674, na 

Igreja de Santo António dos Portugueses, com uma intenção específica de misticismo e 

espiritualidade sobre a “feira universal”, refere-se, na sua erudição parenética, ao fenómeno da 

globalização: “Este mundo, senhores, composto de tanta variedade de estados, ofícios e 

exercícios públicos e particulares, políticos e económicos, sagrados e profanos, nenhuma outra 

cousa é senão uma praça ou feira universal, instiuída e franqueada por Deus a todos os homens, 

para negociarmos nela o Reino dos Céu” (Vieira 1959a: 7).  
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Vieira lutou até ao limite por uma sociedade purificada e inclusiva que soubesse colocar 

de parte a cegueira da corrupção de espírito e agarrasse os ideais universais da dignidade 

humana para os índios e da tolerância acolhedora para com os escravos e cristãos-novos. Como 

refere Veríssimo Serrão, na conjuntura da restauração veio “ao de cima a figura portentosa de 

um membro da Companhia de Jesus que prestou altos serviços como missionário e diplomata, 

edificou um sólido monumento cultural e, pelo vigor da atuação e pela pujança do verbo, 

contribuiu para reforçar os laços de espírito entre Brasil e Portugal” (Serrão 1982: 175-176). 

No decurso da história dos homens, a conquista dos direitos humanos face à violação 

dos mesmos pelo próprio homem foi um paulatino processo, remontando a sua afirmação a 

antecedentes precursores às primeiras declarações de direitos humanos, como justifica a 

sermonística vieirina. Já na Idade Antiga podemos identificar o embrião dos primeiros passos 

dos direitos humanos, em circunstâncias, modalidades, tempos e espaços diversos, mas iguais 

na essência, embora o homem fosse considerado como que um escravo do Estado ou Nação. 

Nesse sentido, António Cassese afirma: “tratto peculiare della comunità internazionale di 

questo periodo consiste in ciò: i popoli e gli individui non hanno alcun peso. Sembra quasi che 

non esistano, assorbiti e soverchiati come sono dai “prìncipi”: gli Stati sovrani, unici veri 

interlocutori sulla scena del mondo. I popoli non sono che oggetto del dominio dei vari sovrani” 

(Cassese 1999: 7-8).  

Neste tempo peculiar, a afirmação dos indivíduos e do povo parecia não existir 

absorvida e oprimida pelo poder do Estado soberano e único intérprete do cenário político e 

social. Sabemos que existiram importantes antecedentes históricos aos direitos humanos, alguns 

dos quais muito anteriores às primitivas declarações de direitos humanos inglesas como à 

própria Magna Carta de 1215, e à Bill of Rights 1689, ou conforme já foi referenciado no 

capítulo anterior a outros antecedentes relevantes como o Código Babilónico de Hamurabi (séc. 

XXI a XVIII a.C.), a civilização egéia ou egeana (de 3.000 a 1.100 a.C.), o judaísmo do mundo 

hebraico, Confúcio, a antiguidade clássica, o mundo greco-romano, o cristianismo, o 

islamismo, a Idade Média, a Reforma protestante, o Renascimento, o Humanismo, o Direito 

germânico e, mais atual, o Constitucionalismo e a Democracia. De certo modo todos eles 

reconheciam que os homens integravam uma ordem ético-natural cujos fundamentos (conforme 

atrás dito) são a unidade do género humano, a dignidade da pessoa humana, feita à imagem e 

semelhança de Deus, e a igualdade essencial entre os homens. Esta foi também a posição da 

teologia moral espanhola dos sécs. XVI e XVII, desenvolvida aquando da descoberta da 
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América e da sua ocupação pelos espanhóis, com consequências de grande alcance para o 

direito das gentes e da colonização. Neste sentido fica o ensinamento de António Truyol Serra: 

En realidad, la Edad Media no desconocía que todos los hombres, más allá de su status 

social y político, participan de un orden ético-natural cuyos principios de base, 

procedentes del estoicismo antiguo y del cristianismo, son la unidad del género 

humano, la dignidad de la persona humana, hecha “a imagen y semejanza de Dios”, 

la igualdad esencial de los hombres. Estos principios permitieron a un sector de la 

doctrina, especialmente a Santo Tomás de Aquino y su escuela, reconocer a los 

infieles un derecho natural de dominio privado y público, que les ponía teóricamente 

a salvo de un supuesto derecho natural de conquista por parte de los cristianos 

fundados en la infidelidad, que muchos defendían. Aquélla fue asimismo la posición 

de la teología moral española de los siglos XVI y XVII: Vitoria, Las Casas, Soto, 

Suaréz y otros, quienes la desarrollaron sistemáticamente con ocasión del 

descubrimiento de América y su ocupación por los españoles, con consecuencias de 

gran alcance para el derecho de gentes y el derecho de colonización (así, las célebres 

Leyes de Indias) (Serra 1994: 12-13). 

Os reformadores protestantes Martinho Lutero, Úlrico Zwínglio, João Calvino, 

Guilherme Farel, Teodoro de Beza e John Knox, pretendendo “purificar” o Cristianismo, 

acabaram por abalar a ideologia de sustentação da organização social e política da Idade Média. 

As soluções jurídico-positivas da “tolerância” (liberdade religiosa e de consciência), nas mais 

variadas modalidades que se deram, tiveram influência no progresso na via de aceitação do 

pluralismo.  

Abriu-se caminho à emancipação da razão, valorizando o espírito crítico e a fé na 

ciência. O direito à liberdade religiosa, luta dos protestantes, é associado ao problema dos 

direitos civis e políticos em geral. Tal reivindicação acentua-se com a ascensão da burguesia e 

sua reclamação pela supressão dos privilégios da nobreza em busca de igualdade perante a lei. 

O seu ideal é o liberalismo-individualista pelos direitos humanos dando-se relevo aos direitos 

de liberdade e de propriedade.  

O Renascimento e a Reforma protestante, dentro do complexo de circunstâncias em 

interação, influíram na extinção do sistema feudal e do absolutismo, bem como na formação do 

Estado nacional e da expansão do mercantilismo. Porém, por não ser o objetivo primordial deste 

trabalho a discussão, única e exclusivamente, do processo de afirmação histórica dos direitos 

chamados humanos, tivemos de escolher os que julgamos mais relevantes dentro deste 

processo, o que não exclui a importância primordial dos acima citados, bem como de muitos 

outros que poderiam ser elencados. O que se pode perceber é que a luta pelo reconhecimento 

dos direitos humanos data de tempos imemoriais, sendo anseio das coletividades há muitos e 

muitos séculos. Ao longo de muito tempo, por meio de infindável luta entre o homem e o 
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Estado, assentou-se o reconhecimento de tais direitos, limitando-se as prerrogativas outrora 

ilimitadas dos Estados. Assim, Teixeira refere: 

com o advento do constitucionalismo, movimento proveniente da oposição aos 

Estados absolutistas, teve início a reestruturação dos Estados nacionais e a redacção 

de seus respectivos textos constitucionais, contendo limitações aos poderes do Estado 

e a descrição de direitos e garantias para os indivíduos de modo a coibir abusos e reger 

as relações entre governantes e governados. Ocorreu, então, a incorporação por parte 

dos ordenamentos jurídicos nacionais de direitos intitulados direitos humanos, 

corroborando na prática para o seu desenvolvimento (Teixeira 2008: 76). 

Por conseguinte, a democracia moderna, fruto desta luta histórica entre soberanos e 

súbditos, acabou por consolidar, com grande contribuição do constitucionalismo, não só a 

proclamação dos direitos humanos universais, mas igualmente um sistema de defesa e 

observância, pois de nada adiantaria atribuir aos direitos humanos um  caráter superior, ainda 

que em posição de destaque dentro dos ordenamentos jurídicos internos, se inexistisse um 

sistema ou órgão capaz de defender a vontade suprema da Constituição.  

Para Maritain a democracia era muito mais que um sistema de governo da maioria 

sufragada, era uma “maneira humana de viver”. Maritain argumentava ainda que faltava uma 

característica necessária que toda a democracia deveria ter – uma “alma”. Nas palavras de 

Teixeira “parte dos ordenamentos jurídicos nacionais de direitos intitulados direitos humanos, 

corroborando na prática para o seu desenvolvimento” (Teixeira 2008: 76). 

E ainda segundo Maritain: 

A fatalidade que investe contra as democracias modernas é a falsa filosofia da vida, 

que durante um século, alterou seu princípio vital autêntico e que, paralisando no 

intimo este princípio, lhes fez perder toda confiança em si próprias. Durante este 

tempo as ditaduras totalitárias, que praticam muito melhor Maquiavel, confiam em 

seu princípio, que são a força e a astúcia, e tudo arriscam neste ponto. A experiência 

histórica continuará até que sejam descobertos a um tempo a raiz do mal e o princípio 

enfim liberto, na sua verdadeira natureza - duma esperança renovada e duma fé 

invencível. Se as democracias ocidentais não devem ser vencidas e nem deve cair 

sobre a civilização uma noite de vários séculos, é sob a condição de descobrirem, em 

sua pureza, seu princípio vital que é a justiça e o amor, cuja fonte é divina; e sob a 

condição de reconstruírem sua filosofia política e encontrarem assim o sentido da 

justiça e do heroísmo, encontrando Deus (Maritain 1953: 170). 

Ligada a tais desenvolvimentos está a ideia de que os grandes estados do mundo são 

estados violadores dos direitos humanos. Nesse aspecto, Chomsky valeu-se dos ensinamentos 

de Santo Agostinho para demonstrar que é ténue a diferença na caracterização de “piratas” e 

“imperadores”; senão vejamos: 
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Santo Agostinho conta a história de um pirata capturado por Alexandre, o Grande, 

que lhe perguntou: “Como você ousa molestar o mar. E como você ousa desafiar o 

mundo inteiro?”, replicou o pirata. “Pois, por fazer isso apenas com um pequeno 

navio, sou chamado de ladrão; mas você, que o faz com uma marinha enorme, é 

chamado de imperador.” A resposta do pirata […] ilustra com certa exatidão as 

relações atuais entre os Estados Unidos e vários outros atores no plano do terrorismo 

internacional: a Líbia, facções da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) 

e outros. (Chomsk 2004: 259). 

2. O humanismo do Padre António Vieira gerador da criação ideacional dos

direitos humanos 

O humanismo de Vieira na época de Seiscentos encerra, tanto na obra como na vida, 

uma leitura de um precursor dos direitos humanos em Portugal, à luz da tradição, com reflexos 

na modernidade. Esta faceta do padre jesuíta afigurou-se-nos surgir na dimensão imperial de 

Portugal, mas conseguiu ir muito para além dos limites do império, tendo sido Vieira, também 

precursor dos direitos humanos em Portugal, na Europa e no mundo que se conhecia melhor 

desde as Descobertas. Na sua aventura atlântica, Portugal arquitetou o primeiro projeto global 

de expansão, e a que alguns estudiosos designaram por primeira globalização. 

Nesta conjuntura, o Pe. António Vieira prega um diálogo tolerante, inter e transcultural, 

em que os valores e os direitos humanos se tornaram na chave do entendimento humano para 

solucionar conflitos e desequilíbrios sócio-políticos, culturais e educativos, diálogo 

praticamente realizado no Brasil.  

Na sua visão existencial e humana, Vieira insiste em construir uma ponte entre a família 

humana, fundada numa conceção plural e dialogal, considerando a dignidade humana de todos 

aqueles que se exprimem em português. 

Numa visão dialógica apresentada como profecia no quadro intolerante do seu “século 

miserável”, Vieira procura vencer, através do providencialismo, o pessimismo e desencanto 

humano barroco, estabelecendo um diálogo inter-religioso e cultural, defendendo as vítimas da 

intolerância, como os índios, os escravos e os cristãos-novos. Na sua defesa livre e libertadora 

do ser humano, Vieira redescobre valores e ideais universalistas e dialogais para toda a terra. O 

Pe. António Vieira defendeu, no seu discurso pujante de “energeia” ou na linguagem de 

atividade livre, na defesa da dignidade, da liberdade, da solidariedade, da igualdade, da justiça, 

da paz, da responsabilidade e da universalidade, princípios basilares da criação ideacional dos 

direitos humanos. De facto, a criação ideacional dos direitos humanos de alguns sermões e 

textos de Vieira foi precursora, em ideais e espírito, na primeira globalização. Na verdade, os 
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sermões vieirinos de Seiscentos foram um género parenético por excelência do pregador que ia 

muito para além de um género que cultivava o amor pelas letras e pela língua portuguesa. A 

sermonística pregada no séc. XVII, e escutada avidamente pelo povo, tinha um papel 

fortemente moralizador da sociedade em que se debatiam e apresentavam valores e visões do 

mundo de então, mas muito atuais no mundo de hoje, como afirma o Pe. António Vieira no 

“Sermão da Paz”, “A paz não se conquista com exércitos armados; conquista-se com uma só 

espada, que é a justiça; e com dois escudos, que são os das suas Balanças” (Vieira 1959a: 49). 

A criação ideacional dos direitos humanos na sermonística vieirina, para além do 

sentimento religioso, possui uma matriz e essência dos direitos humanos universais, 

essencialmente na defesa dos índios contra o esclavagismo, o messianismo, o patriotismo, 

evidentes nos mais de setecentos sermões de Vieira.  

O humanismo do Pe. António Vieira, gerador da criação ideacional dos direitos 

humanos, nos sermões vieirinos, inscreve Vieira num desígnio futurista na defesa e 

cumprimento dos direitos humanos que visa a universalidade. Da linguagem ou “energeia” da 

fala do Pe. António Vieira brota a força e o brilho da sua palavra plural, num grito libertador, 

sentimento expresso nos primeiros sermões, tanto na realidade libertadora da escravidão dos 

índios, como no diálogo poderoso com Deus que procurava a libertação dos portugueses 

atingidos pelos holandeses no Brasil, como afirma Vieira: 

Desperta! Porque dormes Senhor? Acorda! Não nos rejeiteis para sempre. Porque 

escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Levanta-te 

em nosso auxílio, e resgata-nos por amor das tuas misericórdias (Salmos 43-23-24). 

Parece-vos bem! Senhor parece-vos bem isto? Que a mim, que sou vosso servo, me 

oprimais e aflijais, e aos ímpios, aos inimigos vossos, os favoreceis e ajudeis. Parece-

vos bem que sejam eles os prosperados e assistidos de vossa providência, e nós os 

deixados de vossa mão? Nós os esquecidos de vossa memória? (Vieira 1959a: 67). 

Este foi, sem dúvida, o caminho mais libertador e a pedagogia mais engenhosa de todos 

os tempos, missão na qual o Pe. António Vieira se realçou em prol da libertação humana no 

primeiro tempo globalizado de Seiscentos. A realidade portuguesa de Seiscentos manifesta-se 

por falta de maturidade humana incapaz de atingir a pluralidade e a diversidade, facto 

comprovado pela intolerância inquisitorial e pela corrupção da sociedade.  

A descoberta de novos mundos no mundo “A ilha da utopia / Eutopia é a terra de 

nenhures e da felicidade. Esse local imaginário faz a junção do Novo Mundo com os tempos 

antigos” (Mattelart 2000: 22-23) e a capacidade de todo o homem coexistir com a diferença no 

conhecimento da diversidade leva à redefinição de um desígnio de unidade total e universal 
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construído na diversidade. Através desta habilidade utópico-imaginária, Vieira superará esse 

desígnio da história de Seiscentos, para o qual nos sensibiliza Thomas More no desejado futuro 

da utopia sonhada quando se dirige ao louco-sábio português:  

Deveis, antes, hábil e cautelosamente, tentar dizer a verdade no momento apropriado 

e de maneira indirecta, para conseguirdes pelo menos, diminuir a intensidade do mal, 

já que os vossos esforços não alcançaram instaurar o bem. Pois, não é possível que 

tido seja bom e perfeito até que os próprios homens consigam atingir a perfeição, 

coisa que, na minha opinião, não acontecerá nos anos mais próximos de nós (More 

1995: 54). 

Navegando nesta viagem utópica-imaginária, como afirma Edgar Morin, 

o tesouro da vida e da humanidade é a diversidade. A diversidade que de modo algum

nega a unidade. A extraordinária riqueza humana é um tronco comum - aquilo a que

se pode chamar uma natureza humana - a partir da qual existem possibilidades

inusitadas de diversidade individual, cultural e de língua (Morin 2004: 37).

O Pe. António Vieira intuiu muito cedo esta diversidade, constituindo um alicerce 

fundamental para a vivência intercultural acolhedora de todo o homem. O jesuíta Pe. António 

Vieira, arauto da dignidade humana, da liberdade e da igualdade, anuncia e denuncia, através 

da criação ideacional dos direitos humanos, nos seus sermões que,  

bem pudera Deus fazer que nascessem os homens todos iguais, mas ordenou sua 

providência, que houvesse no Mundo esta sofrida desigualdade para que, a mesma 

dor do primeiro nascimento nos excitasse à melhoria do segundo. Homens humildes 

e desprezados do povo, boa nova! Se a natureza ou a fortuna foi escassa convosco no 

nascimento, sabei que ainda haveis de nascer outra vez, e tão honradamente como 

quiserdes, então emendareis a natureza, então vos vingareis da fortuna (Vieira 1959a: 

53). 

Para Vieira esta visão significa projetar-se no mundo e viver no mundo, elevar-se no 

humanismo, sublimar-se num sonho e numa utopia de harmonia e paz universais. 
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3. A linguagem precursora dos direitos humanos nos textos vieirinos,

considerando os sermões, o processo inquisitorial e a problemática dos 

índios, dos escravos e dos judeus 

São, pois, os ditos índios, aqueles que vivendo livres, e senhores naturais das suas 

terras, foram arrancados delas por suma violência e tirania, e trazidos em ferros 

(Vieira 1959a: 32). 

Vieira, no seu espírito humanista, edificou toda a sua vida e contagiou toda a sua obra 

parenética e outros textos de uma linguagem precursora dos direitos humanos modeladores na 

força da palavra livre, na conversão, na proteção e na defesa dos índios brasis, dos escravos e 

dos judeus, luta que transparece essencialmente nos seus sermões e que procuramos aqui 

abordar, esperando trazer um pequeno contributo para esclarecer esta questão, sabendo desde 

logo não ser fácil discorrer sobre a ação desta figura inaciana em prol dos índios, dos escravos 

e dos judeus, perante o Tribunal do Santo Ofício. O Pe. António Vieira envolveu-se de corpo e 

alma nesta cruzada que travou ao longo de toda a sua vida. 

No tempo de Vieira, porém, as fatalidades de ser um inimigo conquistado ou pertencer 

a uma comunidade religiosa ou cultural diferente também foram utilizadas em termos 

históricos, quando havia outros imperativos em vigor, para marcar as pessoas destinadas à 

escravatura. A monumentalidade, destes acontecimentos alimentam as denúncias mais 

dramáticas pela intolerância e violação dos direitos mais elementares do homem, reportando 

em imagens um discurso “de indivíduos ou grupos de famélicos, na sua nudez, incluindo 

mulheres e crianças” (Turley 2000: 89).  

Por outro lado, o discurso de Vieira apelou aos valores da tolerância e do respeito pelos 

direitos do homem, presentes em embrião na missão evangelizadora e civilizadora conduzida 

pelos portugueses. Isto denuncia “a existência de grupos de trabalhadores no interior das 

plantações com os seus edifícios de cuidada arquitetura portuguesa postos em destaque, aponta 

para a sua integração numa ordem social onde os mesmos surgem vestidos, apesar de descalços 

(e não nus, seminus ou famélicos) como vaticinam sempre os profetas da desgraça. Fiquemos 

ainda com a imagem de grande conflitualidade existente entre escravos africanos. Assim no 

dizer de Wyllie: 

O Africano, no modo como lida com o seu irmão africano, é irremediavelmente bruto. 

Apesar de muitas agradáveis qualidades de  para contrariar o bárbaro que nele existe, 

o derramar de sangue e o provocar de sofrimento sem remorso são ocorrências na sua

existência quotidiana e a ideia de ter o seu próximo como propriedade é parte e parcela

da sua estatura mental. Ele escraviza outros para evitar que ele seja escravizado. Este
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princípio permite que ele compre e venda o seu vizinho e quando uma potência branca 

- neste caso Portugal - penetra no seu território e proíbe tal prática em nome da

humanidade, ele continua a empobrecer o seu património humano, do mesmo modo

que nós afogamos cães recém-nascidos para os quais não conseguimos “encontrar

casa”. O chefe africano não consegue perceber porque é que não pode fazer o que

quer com os seus. Assim sendo, os missionários, comandantes de posto e

comerciantes de todas as nações - britânicos, belgas e franceses, assim como

portugueses - de se tornarem cúmplices antes e depois deste facto ou de serem

obrigados a resgatar o negro condenado, expondo-se assim à possibilidade de serem

tecnicamente acusados de comércio de escravos. Mas o assunto não acaba aqui. Uma

vez que resgatada a vítima (o mal menor), o que fazer?  Isto não é uma dificuldade

nova, tendo sido uma das primeiras a emergir com a abolição da escravatura quando

os oficiais britânicos, agitados com um nobre entusiasmado em cada porto,

perseguiram e capturaram navios carregando, cargas de escravos no alto mar. Mesmo,

um escravo não pode sobreviver apenas com a liberdade. Assim sendo, o problema

foi resolvido pelos ingleses seguindo o plano eminentemente prático de entregar

homens livres aos plantadores das Weste Indies, que assim beneficiaram imenso do

imoral tráfico de escarvos sem nenhum dos seus riscos e nenhuma da sua vergonha

(Wyllie 1972: 1-2).

Como relata Vieira na sua obra, em diferentes épocas, cristãos, muçulmanos e judeus 

sentiram-se justificados na escravatura daqueles que não eram da sua fé ou cultura e revelaram 

ambivalência ou oposição face à perspetiva de esses escravos passarem a assumir a sua fé e 

eliminarem parte da evidência que os isolava enquanto minoria e assim criaram os 

“estrangeiros”. Consideravam que as estruturas de diferença e inferioridade legitimavam a 

remoção de todas ou quase todas as formas de proteção que os diversos tipos de comunidades 

ou grupos culturais forneciam aos seus membros.  

O Pe. António Vieira foi um delator destas práticas pouco consentâneas com o 

humanismo e o sentido do dom cristão. 

Os escravos vistos como os mais inferiores dos estrangeiros, eram extremamente 

vulneráveis ao exercício de poder que os seus donos e, por vezes, outras pessoas, exerciam 

sobre eles. A sua indefensibilidade teórica, como também faz chegar até nós o Pe. António 

Vieira numa visão precursora dos direitos do homem, resultante do facto de estes escravos não 

deterem quaisquer direitos, mas somente deveres, foi resumida na expressão “morte social”, 

que ficou para a história da escravatura. 

A ideia de que a escravatura equivalia à morte pelo facto de ser sua substituta, só por si 

tem uma longa história para contar. A expressão “escravatura é o mesmo que morte” remonta 

a textos jurídicos romanos de Úlpio, e na suposição imemorial de que a vitória na guerra 

concedia aos vencedores o direito de impor aos vencidos a escravidão em vez da morte. A 

obediência absoluta e a falta de direitos que se esperava dos escravos eram as consequências de 

serem redimidos da extinção total dos restantes membros da sociedade. 
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No entanto, a escravatura e os dilemas que ela colocou às sociedades humanas não 

poderão ser tratados num relato sinótico do fenómeno, mas deve ter em conta não só o alcance 

geográfico em que se deu a escravatura, mas também os períodos de tempo amplamente 

separados em que ela existiu e subsistirá em termos históricos do passado e do presente, embora 

com outra roupagem. Na atualidade tem sido recolhida muita informação sobre escravatura e o 

trabalho servil que muito lembram a escravatura de outros tempos em tempos modernos. Turley 

diz-nos que, 

A escravatura em que o escravo é considerado um bem móvel pode ser em grande 

medida uma instituição do passado, mas poucos têm a noção de que ainda existem 

tantas pessoas apanhadas em circunstâncias tão desumanos (Turley 2000a: 245). 

O envolvimento direto de muitos Estados na construção de instituições e de comissões 

internacionais capazes de sancionar e de fiscalizar políticas coloniais e o envolvimento de novos 

tipos de agentes numa esfera de interações outrora confinada a missionários, agentes, 

proprietários e governadores coloniais, foram um dos aspetos de maior relevância para pôr fim 

a uma narrativa histórico-sociológica-económica das mais diversas formas de escravatura após 

a benevolência e a inviabilidade da missão civilizadora e do colonialismo português pelos 

quatro cantos do mundo. 

Os sermões de Vieira fazem dele o maior escritor de sempre de toda a prosa portuguesa 

e um dos maiores patriotas da epopeia nacional. Vieira, com a sua visão estratégica, não agrada 

a toda a gente. Do alto do púlpito, para além de ensinar a fé, a sua voz bradou através dos seus 

sermões como arma poderosa para defender causas impossíveis. Neste aspeto, realçamos a 

campanha a favor dos escravos, dos indígenas e, por fim, dos judeus, bárbara e desumanamente 

torturados pela Inquisição.  

A escravatura surgiu e foi mantida em circunstâncias históricas como a guerra entre 

povos e o desenvolvimento de mercados, e foi através dos tempos justificada em termos de 

“alteridade” e inferioridade dos escravos face ao seu dono ou patrão. A evolução deste flagelo 

social em termos de eliminação da sociedade de tais práticas esclavagistas iniciou-se desde 

finais do séc. XVII, nas vastas regiões onde persistiam condições de uma fase específica da 

história da sociedade e do homem (Turley 2000a: 112). 

De todo o itinerário vieirino, uma conclusão podemos retirar: o brilho da luta incessante 

de Vieira pela conversão e defesa dos índios, primeiro na Bahia e depois no Maranhão; a ampla 

atenção dada por este à condição do escravo africano no cativeiro, nas plantações e engenhos 

de açúcar no Brasil, discutindo este o seu lugar e o seu papel no plano da criação; a luta pela 
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integração e conversão dos hereges ao catolicismo, libertando-os da perseguição da Inquisição, 

a qual afastava os capitais judaicos de Portugal, fomentando a pobreza do país e o 

enriquecimento de outras nações do novo mundo e, por último, o combate de Vieira face ao 

embate da acusação de heresia perante o Tribunal do Santo Ofício de Coimbra (Mea 1997: 23), 

por desmascarar e defender os cristãos-novos e as missões pelos índios no Brasil.  

Todas estas lutas encontram-se plasmadas nos seus sermões, cartas e outros textos, mas 

é sobretudo através dos seus sermões que o Pe. António Vieira se inscreve como paladino dos 

direitos humanos universais.  

Vieira foi sem dúvida o homo universalis, considerando o seu legado sermonístico de 

invulgar dimensão criadora pessoal em prol dos direitos humanos e testemunho de uma época 

histórica da cultura portuguesa. 

 

3.1. A questão da Inquisição portuguesa e o Padre António Vieira 
 

 

No grão dia singular 

que na lira o douto som 

Hierusalém celebrar, 

Lembrai-vos de castigar 

Os ruins filhos de Edon. 

 

Aqueles que tintos vão 

No pobre sangue inocente, 

Soberbos co´o poder vão, 

Arrasai-os igualmente,  

Conheçam que humanos são.  

(Camões 1987: 4) 

 

 

O tema Inquisição, em Portugal, não consegue deixar ninguém indiferente, por se tratar 

de uma problemática sensível. Certamente que hoje conhecemos muito mais sobre a função e 

o papel da inquisição portuguesa do que há várias décadas atrás, através dos grandes trabalhos 

de síntese realizados por Alexandre Herculano, António Baião, José Paulo Oliveira Costa e 

António José Saraiva.  

A Inquisição em Portugal foi uma instituição de mil faces, uma instituição onde se 

moviam vários poderes: o religioso, o político, o económico e o cultural, com interesses bem 

diversificados. Favoreceu o enlaçe de poderes e poderosos, de funcionários e afins, de 

perseguidores e perseguidos, entre classes e gentes lançadas para a clandestinidade da vida 

através da tortura, do sofrimento, da exclusão e da diáspora forçada (Herculano s/d: 12). 
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A Inquisição em Portugal foi o trágico teatro onde desfilaram as culturas, as vivências 

e os individuos de um tempo sombrio, transmitindo um ambiente de conflito permanente na 

sociedade de então. 

A modernidade trouxe consigo a primeira globalização, que levou os europeus para 

mares e terras do novo mundo, ficando para trás o velho mundo. Também a Inquisição arrastou 

consigo o ambiente de conflitualidade pelos caminhos da Europa, da Ásia, da África e por terras 

da América.  

A dimensão da Inquisição em Portugal acentuou os temas dos poderes, dos poderosos, 

do judaísmo, das culturas, dos costumes e dos mundos de então, uma realidade problemática e 

complexa; dispunha de instalações, de funcionários e de uma área reservada para a caça ao 

herege. Vigiava e julgava com autonomia, mas integrava-se no todo constituído pelo Tribunal 

do Santo Ofício de Lisboa, de Coimbra, de Évora, de Lamego, do Porto, de Tomar e de Goa e 

tinha como cabeça o Conselho Geral e o Inquisidor Geral. Os deputados e inquisidores corriam 

as diferentes Inquisições até ascenderem ao Conselho Geral, a um bispado, à reitoria da 

universidade de Coimbra e ao Conselho de Estado. 

Não pretendemos trazer do túmulo o fantasma da inquisição, nem tão pouco 

pretendemos que o túmulo da Inquisição abafe os gemidos e os cheiros dos condenados à morte 

nos cárceres ou os gritos de inocência das vítimas da “festa” dos autos-de-fé. 

As vítimas da Inquisição, onde esta imperou de garras afiadas na caça à heresia, têm 

nome, morada e terra de nascimento. Todas elas narram estórias de dignidade e grandeza 

extrema e também de cruel abjeção. Dos tempos da Inquisição chegaram ao nosso 

conhecimento a voz dos inquisidores, que geralmente eram clérigos, bacharéis, licenciados e 

doutores da Igreja. Mas também nos chegaram vários testemunhos corajosos oriundos do 

interior da própria Igreja, entre os quais destacamos o do Pe. António Vieira, que se insurgiu 

contra o poder e a intolerância da Inquisição que pela mão de clérigos fomentava a barbárie. 

Das vítimas do Tribunal do Santo Ofício ficam quase sempre apenas as palavras escritas 

registadas sem contraditório pela pena dos notários e escrivães, sendo quase impossível não 

escutar o seu eco vindo do quotidiano dos cárceres. Através de vários estudos fomos 

conhecendo a resposta para muitas questões sobre ação e os métodos da Inquisição em Portugal. 

Destas destacamos: Qual era o quotidiano dos cárceres? Como se desenrrolava a “festa” do 

auto-de-fé? Como atuavam os inquisidores? Na rede de malha estreita da Inquisição só ficavam 

presos os “culpados” ou nela estrebuchavam também os inocentes? Podemos contar com 

realismo o número de vítimas, ano a ano, e o número de condenados à morte? Quem eram os 
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principais hereges? Os judeus, os muçulmanos ou os luteranos e calvinistas? Haveria ateus ou 

agnósticos? De que blasfemavam os blasfemos?  

E, no final das contas, seria a inquisição responsável pelo atraso económico e mental do 

país na segunda metade do séc. XVI e durante o séc. XVII? 

A estas questões tentaram alguns estudiosos dar resposta através de estudos 

aprofundados. No entanto, podemos em síntese dizer que foram os homens da nação que 

constituíram a presa fácil e apetecida dos inquisidores.  

A Inquisição perseguia os cristãos-novos ou também aqueles que se mostravam cristãos 

por fora, mas eram judeus no coração, os marranos (de marrâ, porca, por se recusarem ou 

repugnarem a comer carne de porco).  

Na realidade, os olhos e os ouvidos da inquisição estavam continuamente “centrados na 

gente da nação, constituíram o cibo desejado dos inquisidores todos os cristãos-novos, 

pretensos judeus escondidos” (Coelho 2002: 72-73).  

A criação da Inquisição em Portugal visou reduzir os marranos ou judaizantes secretos 

que viviam como cristãos-novos. A atividade prática dos vários tribunais parece reforçar esta 

intenção quando perseguia tudo quanto cheirasse a heresia e a blasfémia mobilizava os agentes 

inquisitoriais. Na verdade, os protagonistas, os mártires, os escarnecidos e comoventes heróis 

ou vítimas desgraçadas destes autos-de-fé são, na quase totalidade, cristãos-novos acusados de 

judaizarem em segredo. 

Os cristãos-novos tiveram dificuldade em despir-se, recusar os seus símbolos, os seus 

gostos, os seus cheiros, os seus gestos, abafar a sua própria consciência coletiva e assumir a 

alheia, tal mudança só acontecia com muito sofrimento e tragédia. 

Não iremos aqui tratar aprofundadamente a Inquisição em Portugal, um dos grandes 

temas da História de Portugal, por este se desviar da essência deste estudo. Contudo, o passado 

não deve ser branqueado em nome do politicamente correto, por entendermos que o valor 

formativo da história dos homens e das instituições, ainda que tenha sido hediondo, ajudará a 

assumir sem complexos as ações cometidas no passado, sem juízos de valor apressados dos 

homens do presente, face a um dos períodos mais obscuros e trágicos da humanidade, pela 

intolerância cometida pela mão pesada da Igreja contra as heresias dos judeus.  

Assim, segundo Ferro, ninguém se iluda “a imagem que temos dos outros povos, ou de 

nós próprios, está associada à história que nos contaram quando éramos pequenos. Ela marca-

nos para o resto da vida” (Ferro 1981: 15). 
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No entanto, a tentativa de compreensão deste fenómeno dos homens, das mentalidades 

e das suas motivações, contribuirá certamente para a formação de cidadãos do presente mais 

conscientes do seu passado, mais críticos do seu presente e mais tolerantes no futuro. Valéry 

afirma que: 

A história é o produto mais perigoso que a química do intelecto alguma vez elaborou. 

As suas propriedades são bem conhecidas. Faz sonhar, embriaga os povos, cria-lhes 

falsas memórias. A história justifica tudo o que se quer. Não ensina rigorosamente 

nada, porque contém tudo e dá exemplos de tudo (Valéry 1945: 35-38). 

Podemos dizer que as primeiras tentativas de sistematização da ação do Santo Ofício 

foram organizadas pelos próprios inquisidores e constituem os primeiros dados da hístória 

escrita da Inquisição: livros de bulas e privilégios, ordenados, listas de autos-de-fé, regimentos, 

cartas e pareceres de resposta a críticas das vítimas e dos opositores.  

Os sermões dos autos-de-fé e alguns tratados contra os judeus completam o quadro, 

revelando-nos com crueldade a mentalidade reinante nos círculos eclesiais e do Estado. Esta 

pública perseguição dos judeus não acrescentou, nem honra, nem o proveito de Portugal. 

Pensamos apenas ter servido os círculos clericais e nobiliárquicos devoradores de rendas e dos 

bens das forças mais dinâmicas da sociedade portuguesa, os judeus, como podemos verificar 

através da consulta dos fólios: 

Quanto ao útil, bem se sabe a riqueza que houve em Portugal e a que agora há, e que 

a maior parte do dinheiro da Índia, Flandres, Castela e França saiu de lá. Digam-me 

quando os reis de Portugal se temerem desta gente ou o reino recebeu por sua causa 

algum dano? (ANTT fls: 175) 

Quantos destes homens foram eminentes em virtude e letras em todas as faculdades, 

Testemunhas são a Universidade de Salamanca e muito mais a de Coimbra, a onde 

serão com diferente nome dos que lhes sucederam nas cadeiras e com livros que 

escreveram honraram o nome Português. Em Roma conheci dois bispos, três 

arcebispos, um senador, além de outros ofícios grandes nas primeiras cidades de Itália 

e títulos e domínios seculares. E ao presente dizem que estão em Castela milhares de 

casas de Portugueses, ricos, estimados, e muito aparentados com a principal nobreza 

(ANTT fls: 114). 

Assim, às mãos da diabólica perseguição da Inquisição se exterminaram milhares e 

milhares de judeus. A ferocidade da Inquisição permitiu a decadência do homem e da cultura 

nacional. O reino do medo instalou-se através de uma força administrativa brutal cultivando a 

intolerância pelos valores humanos mais basilares e violou de forma indiscriminada os direitos 

fundamentais do homem.  
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Talvez não seja errado dizer que, tal como no passado, a máquina burocrática que 

alimentou a cultura de respeito em relação à administração e ao poder social do Tribunal do 

Santo Ofício, está no presente ainda enraizada em algumas práticas da administração nacional, 

sendo certo dizer que tal cultura tem perdurado. Deste tempo advém um estado de espírito que 

um erudito anónimo diz: 

Qual a diferença entre um sambenito inquisitorial e a estrela amarela imposta aos 

judeus nos anos 30 e 40 em diversos países da Europa… Ou das marcas a ferro quente 

impostas aos escravos de tantos países da América no decurso do século XIX? … 

(AHN Livro 938: fólio 165v). 

A Inquisição, na tentativa de produzir uma ideologia unificadora, perseguia as ameaças 

quando e onde as encontrava. Não poderia afirmar-se que a perseguição do inimigo contribuíra 

para a prosperidade e a melhoria das vidas das pessoas. Da perseguição e da frustração 

nasceram a cólera, que dera lugar ao rancor mútuo. Instalou-se o cenário para intensificar a 

amargura e, a seu tempo, as divisões deslizaram para o conflito da guerra e para antagonismos 

entre conservadores e liberais que anunciavam o Portugal de Salazar.  

O inimigo desaparecera. Foram a intolerância da sociedade imperial e a perseguição de 

ameaças imaginárias que afastaram os seus impérios para os terríveis e melancólicos túneis do 

esquecimento. É hoje ainda evidente que o espírito inquisitorial continua vivo nas sociedades 

por onde esteve presente. 

3.2. A defesa do Padre António Vieira perante o Tribunal do Santo Ofício 

Os governantes e as instituições do poder dão-se mal com a valentia e a coragem de 

homens de génio como o Pe. António Vieira. A Inquisição em Portugal foi sem dúvida uma 

delas. Aqui documentaremos um dos episódios de vida do Pe. António Vieira mais castigado 

pela repressão que as suas ações, nem sempre disciplinadas e as suas ideias visionárias foram 

alvo da máquina intolerante do Tribunal do Santo Ofício. Vieira foi sofrendo os seus efeitos ao 

longo da sua vida, umas vezes de maneira dissimulada e raramente de forma aberta.  

Reza a história que com a morte de D. João IV, em 1656, a Companhia de Jesus em 

Portugal perdeu o apoio político do novo monarca, assim como Vieira, que ficou exposto às 

denúncias e às perseguições por parte da Inquisição (Franco 2009: 19-20).  

Vieira, continuamente por amor a Portugal e a Deus, prossegue a sua vida humaníssima 

e a sua ação de pregador denunciando a indiferença da corte perante os grandes problemas 

nacionais, enquanto a Inquisição, com sucessivas denúncias, lhe aperta o cerco devido às causas 

nacionais que ele defendeu ao longo do seu itinerário existencial (ver Anexo IV). Ao longo da 
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sua vida acidentada tanto no Brasil, como em Lisboa, na Holanda ou em Roma, o notável jesuíta 

será sempre o campeão incansável de três causas que lhe custaram os maiores dissabores e 

quase a vida às mãos da Inquisição Portuguesa: a defesa dos índios, dos escravos e dos judeus. 

A juntar a estas causas temos as profecias sobre uma possível ressurreição do rei no advento do 

Quinto Império, que extraíra de leituras de Bandarra e da Bíblia e como tal consideradas como 

heréticas.  

A sua visão profética do mundo e da humanidade está presente em todas as facetas da 

sua vida e é visível tanto no Vieira religioso e missionário, como em todas as outras facetas tão 

bem delineadas pelos seus mais conhecidos biógrafos. Só desta perspetiva podemos 

compreender, na sua globalidade, algumas das mais importantes questões e tomadas de posição 

defendidas por Vieira, muitas vezes díspares com o espírito reinante da sua época, feito que só 

assiste a génios visionários para além do tempo real, só possível na utopia. 

Esta conversão universal persegue mais tarde Vieira, através da sua ação de missionário, 

promovendo com o ardor e a valentia que lhe eram conhecidas a conversão dos gentios e 

hereges do novo mundo. É ainda a visão profética dos destinos últimos do mundo e da 

humanidade que permitem compreender as atitudes, à primeira vista patrióticas, que Vieira 

assumiu na gestão das várias questões que defendeu e assumiu, transformando-o nessa figura 

singular que incontestavelmente foi. A singularidade do espírito de Vieira está essencialmente 

na sua parodoxalidade, na forma como, num período de transição, conciliou a herança medieval 

com os novos dados da modernidade. 

A base da sua cultura é de raiz medieval, o seu estilo radica-se na escolástica seiscentista 

e a sua fé nas teorias que professa da literartura profética do período da Restauração, mas é 

moderno na importância que atribui à experiência e a muitas das suas ideias, revelando uma 

personalidade empreendedora, mística que acredita nos ocultos desígnios divinos, sem deixar 

de crer no papel ativo e fundamental que o homem representa. Ora, tal visão só se encontra em 

indivíduos dotados de forte inteligência, imaginação e lucidez. Assim foi Vieira na sua 

personalidade que a sua obra reflete. 

O facto de Vieira ter vivido desde os 6 anos de idade no Brasil, no ambiente em tudo 

mais liberal das colónias, longe da Inquisição e dos ódios anti-heréticos e anti-semitas que em 

Portugal se adquiriam cedo, deram-lhe o espírito de abertura necessário para evoluir nas suas 

ideias e convicções humaníssimas e para discernir o que de positivo se pudesse encontrar 

mesmo em hereges ou judeus. Vieira assumiu, em relação aos hereges, uma atitude de 

admiração pelas suas qualidades humanas e, em relação aos judeus e cristãos-novos, uma 
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atitude de razoável de aceitação, porque não era homem de ter o espírito toldado pelo fanatismo 

religioso.  

A defesa dos judeus não era para ele um simples desafio à Inquisição, mas sim uma 

consciência, fundada na experiência pessoal, de que não seria através da violência, mas da 

tolerância, que se poderia dilatar a fé no mundo. As suas viagens pela Europa, a países como a 

Holanda, a França e a Itália, vieram consolidar, e em muitos aspetos alargar com muitos 

exemplos, os seus horizontes ideológicos de respeito pelos valores humanos e pela defesa dos 

direitos fundamentais do homem universal. 

Nestas suas viagens, Vieira contactou com Menasseh ben de Israel, na Holanda teve 

uma discussão rica e esclarecedora, tendo fortalecido com este a ideia, expressa mais tarde nas 

suas obras proféticas, de que Israel tinha um lugar de destaque na história da redenção da 

humanidade, o que de forma admirável se coadunava com a importância económica e social 

que este tão bem reconhecia aos judeus e aos cristãos-novos portugueses. Esta ideia da 

congeminação de Vieira, passou mais tarde à grande obra profética, a História do Futuro. 

Nunca como então reuniu Vieira em volta de si um tão grande número de inimigos, a 

juntar a alguns inimigos pessoais que o seu temperamento “colérico fogoso” e o mal de inveja 

do seu sucesso no púlpito e junto da família real lhe tinham granjeado. Tinha agora toda a nação 

contra si, uns acusando-o de traição, por querer entregar o Brasil aos holandeses, outros de 

herético por defender judeus e cristãos novos. Até a Companhia de Jesus o desamparou. Nesta 

altura da sua vida chegavam até à Companhia numerosasas queixas do comportamento pouco 

ortodoxo deste seu membro. 

Vieira de tudo isto se defendia com a intrepidez e a violência que lhe eram características 

usando o púlpito, enquanto local de proclamação da palavra divina de homem livre de defender 

as suas próprias ideias de orador, o que era vulgar na época. Só em relação à Companhia de 

Jesus Vieira assumiu, apesar de tudo, uma atitude de respeito e submissão de completa 

humildade, revelando de verdade o espírito de um verdadeiro jesuíta. 

Nesta altura, como não poderia deixar de suceder, começaram a entrar no cartório do 

Tribunal do Santo Ofício as primeiras denúncias contra o Pe. António Vieira, coisas de pouca 

monta, insuficientes para perseguir aquele que gozava da proteção da família real e da  amizade 

de pessoas importantes, influentes e poderosas.  

A Inquisição registava, mas, no entanto, era paciente e, como era seu hábito, ia 

arquivando com o maior cuidado todos os depoimentos, para quando encontrasse o motivo 



238 

decisivo e a ocasião certa para caçar Vieira e aniquilar de vez tão odiado e poderoso inimigo da 

Inquisição. Assim veio a acontecer. 

Durante a sua viagem à Holanda, o Pe. António Vieira conseguiu conviver de perto com 

os principais representantes da “nação” judaica, a gente de nação expulsa de Portugal. Ali mais 

afeiçoou o seu espírito à ideia de que, para enfrentar as dificuldades do tesouro de Portugal, o 

monarca português deveria ser clemente para com os judeus, acrescendo para Vieira a ideia e a 

constatação de que estes eram vítimas de uma perseguição odiosa à face do direito comum e da 

lei divina pela Inquisição.  

A questão dos judeus assume, no contexto existencial de Vieira, maior importância, pois 

nascem daqui as suas profundas divergências com o Santo Ofício. Vieira viu a sua influência a 

diminuir, tendo decidido em 1652 retomar as suas tarefas de missionário, a pretexto de os 

jesuítas desejarem restaurar as antigas missões do Maranhão, de onde outrora foram expulsos.  

Assim, Vieira instalou-se em São Luís do Maranhão e dedicou o melhor do seu esforço 

à evangelização dos índios brasis e dos escravos africanos. Estes, abandonados à sua triste sorte, 

eram vítimas de todo o tipo de prepotências dos colonos esclavagistas. A maior parte deles 

comportavam-se como gente bárbara, devoradora e depredadora dos gentios. No famoso 

“Sermão de Santo António aos Peixes”, pregado em 13 de junho de 1654, a propósito dos peixes 

que se devoram uns aos outros, Vieira recrimina a ganância dos poderosos, deixando implícita 

a defesa do índio desprotegido e maltratado pelos colonos brancos: “A maldade é comerem-se 

os homens uns aos outros, e os que a cometem são os maiores, que comem os pequenos” (Vieira 

1959a: 94).  

Foi ainda por esta altura que Vieira pregou dois dos seus melhores sermões, o “Sermão 

da Sexagésima” e o “Sermão do Bom Ladrão”. Estes sermões foram proferidos em Lisboa, 

enquanto aguardava que o rei D. João IV, atacado por doença grave, estivesse em condições 

para o receber. No primeiro, Vieira justifica-se por ter regressado ao conforto da vida de Lisboa, 

vindo do sertão da Amazónia, explicando que tal como o semeador do evangelho, também o 

missionário precisa de sair de sua casa para obter melhores frutos. Já no segundo, atacou sem 

tréguas todos aqueles que usam do seu poder para roubarem o que podem.  

Em ambos os sermões é fácil estabelecer o paralelo com a vida pessoal de Vieira, o 

semeador de uma seara votada ao abandono e ao latrocínio. Vieira refere que, para pôr cobro 

às injustiças, impunha-se ao rei legislação e meios adequados para defender a liberdade dos 

índios e dos escravos. Vieira assim pediu e assim ficou no papel, mas na prática assim não 

aconteceu. Os colonos do sertão brasileiro exigiram a saída dos jesuítas das fazendas e que estes 
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cuidassem apenas das tarefas espirituais. Estava instalado o conflito, não podendo nem o 

governador, apesar do seu intento pacificador, nem o governo da regente D. Luísa dar ao 

assunto dos índios e dos escravos a importância que merecia. Vieira viajou para a metrópole. 

Apesar de ser bem-recebido pela rainha sente-se só não obstante ter sido convidado pela regente 

a pregar na Capela Real.  

O sebastianismo, exarcebado pelos acontecimentos nacionais, modifica Vieira numa 

espécie de fanático mirabolante. Numa Carta (1659) a D. André Fernandes, enviada do sertão 

brasileiro, Vieira dá conta desta visão sebastianista, a qual põe a Inquisição de aviso, que na 

hora certa vai aproveitar e explorar esta carta, cujo sentido literal interessava aos inquisidores, 

como prova da perturbação mental do Pe. António Vieira. Nessa carta Vieira dizia o seguinte: 

“O Bandarra é verdadeiro profeta. O Bandarra profetizou que el-rei D. João IV há-de obrar 

muitas coisas que ainda não obrou, nem pode obrar senão ressuscitando. Logo, el-rei D. João 

IV há-de ressuscitar” (Vieira 1938: 114). 

Vieira, no âmbito do processo movido pela Inquisição ficou inicialmente instalado no 

Porto e depois em Coimbra, sendo este cada vez mais objeto da animosidade da Inquisição. 

Chegara, enfim, o momento que os censores do Santo Ofício tanto desejavam, nada valendo ao 

padre jesuíta invocar os serviços prestados à coroa portuguesa. A pretexto da Carta a D. André 

Fernandes, atrás referida, interrogaram-no duas vezes em 1663, após o que decidiram processá-

lo. Contudo, o réu Vieira parecia estar mais interessado em continuar a redação da História do 

Futuro, com risco da própria saúde, do que em responder aos libelos acusatórios da Inquisição. 

Chamavam-lhe “heterodoxo”, a pretexto do seu profetismo sem nexo, popularucho e 

cabalístico, onde as profecias do Bandarra combinavam com duvidosas interpretações bíblicas, 

mas Vieira continuava a acreditar nas suas visões, em que o Império de Cristo era o Império 

Português.  

O réu, por doença e por teimosia, nada respondeu na esperança que o deixassem em paz. 

Mas as ameaças intensificaram-se. Então, Vieira redigiu uma petição ao Santo Ofício depois 

duas “Representações” em que sustentava a ortodoxia das suas teses.  

O cerco e a oposição que lhe moviam era cada vez mais forte, tendo-o o Tribunal do 

Santo Ofício do Porto condenado primeiro ao desterro, em 1662, condenação que se repetiu no 

Tribunal do Santo Ofício de Coimbra (1663-1668), desta vez para não mais voltar para o Brasil. 

No Tribunal do Santo Ofício de Coimbra, embora atacado por crises de paludismo, Vieira é 

chamado pela primeira vez ao Interrogatório Inquisitorial, em 1663. Foi detido nos cárceres do 

Santo Ofício, em 1 de outubro de 1665. Dois anos mais tarde, em 23 de dezembro de 1667, foi 
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proferida a sua sentença: “o jesuíta é privado para sempre de voz ativa e passiva e do poder de 

pregar, e recluso no Colégio ou Casa da sua Religião, que o Santo Ofício lhe ordenar, e de onde, 

sem ordem sua, não sairá” (Banza 2008: 125-126). As causas heréticas elencadas pela 

Inquisição estiveram na origem da detenção, dos interrogatórios e das ulteriores condenações 

que lhe foram impostas pelo Tribunal de Santo Ofício de Coimbra, em1667. A residência que 

o Tribunal lhe fixou foi em Lisboa.

Seguiram-se, em 1668, as Cortes que depuseram D. Afonso VI. Foi assinado o tratado 

de paz com Espanha e foi anulada a sentença condenatória de António Vieira Ravasco pela 

Inquisição Portuguesa, exceto no que se refere à proibição de abordar as matérias condenatórias. 

Dez dias depois da anulação da sentença, Vieira volta a pregar na Capela Real, mas o ambiente 

da corte é-lhe hostil. Sabemos que a voz e o ânimo ficaram-lhe para sempre quebrados, 

marcando-o acima de tudo a forçada retração dos seus pontos de vista mais arrojados perante 

as mudanças do clima político. Eis então que o Pe. António Vieira seguiu para Roma, onde 

defendeu a mudança de “estilo” da Inquisição Portuguesa. Foi porta-voz das propostas dos 

cristãos-novos e continuou a pregar em português e italiano, alcançando um sucesso nunca 

visto.  

O Pe. António Vieira conseguiu, em 1675, que, a Santa Sé anulasse o seu processo 

inquisitorial e foi declarado perpetuamente isento da jurisdição inquisitorial, tendo em conta “o 

zelo da fé católica-apostólica, a ciência das letras sagradas, a bondade de vida e de costumes e 

outros louváveis merecimentos” segundo um breve papal (Banza 2008: 179). 

Nesse mesmo ano, Vieira regressou a Lisboa. Dada a imunidade vitalícia perante o 

Santo Ofício, ocupou o seu tempo a preparar a edição dos seus sermões (cujo primeiro volume 

saiu em 1679). Mas foi recebido com frieza e indiferença pela Corte. Restou-lhe então partir 

novamente para o Brasil, em 1681, onde ficará até à morte como visitador da Companhia de 

Jesus no Brasil. Faleceu com 89 anos, em 18 de julho de 1697.  

No Brasil, Vieira ocupou o tempo de vida que lhe restava em duas tarefas do seu agrado: 

a redação da História do Futuro, que não chegou a concluir e a luta pela liberdade dos índios. 

O isolamento de Vieira, no fim da sua longa viagem de luta, não é senão o fim de um espírito 

coerente e independente, de um homem que viveu intensamente uma vida com realismo, mesmo 

nas situações mais críticas com que foi defrontado. Por isso, evoquemos uma das poucas cartas 

que escreveu nos últimos anos de vida, por ter sido a última enviada para Portugal, escrita na 

Bahia para Sebastião de Matos Sousa, que vale como despedida: 
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Das cousas públicas não digo a V.ª Mercê mais que ser o Brasil hoje um retrato e 

espelho de Portugal, em tudo o que V. M. me diz dos aparatos de guerra sem gente 

nem dinheiro, das searas dos vícios sem emenda, do infinito luxo sem cabedal e de 

todas as outras contradições do juízo humano (Vieira 1927: 114). 

E para concluir evoquemos as palavras do Pe. António Vieira: “as de cá escrevem-se 

mentiras e de lá respondem-se com lisonjas, e neste voluntário engano está fundada toda a nossa 

conservação. (Vieira 1927: 114). O Pe. António Vieira foi diplomata de profundas convicções 

e de espírito tolerante foi também um cidadão observador do sentimento e da alma do povo do 

reino de Portugal. 

4. Direitos humanos: património, memória e identidade da humanidade

Hoje, numa visão mais contemporânea, percebemos como todos os textos nacionais e 

internacionais de defesa dos direitos do homem são de extremíssima importância para todos os 

seres humanos, visto neles estarem contidos os direitos considerados fundamentais para 

qualquer ser humano, sem quaisquer distinções de sexo, nacionalidade, etnia, cor da pele, idade, 

classe social, profissão, condição de saúde física e mental, opinião política, religião, nível de 

instrução e julgamento ético e moral. É importante que todos se tornem conscientes e 

reconheçam estes direitos onde, como é óbvio, se inclui o direito à vida sem o qual todos os 

demais direitos perdem o sentido.  

Tendo como base que os direitos do homem são indispensáveis para uma vida com 

dignidade, não é possível ignorar a importância de se educar para os direitos do homem no 

contexto geral da realização desses mesmos direitos.  

A proteção dos direitos do homem só poderá ser universal e efetiva se for concreta e 

constantemente reclamada pelos indivíduos. Só através do conhecimento dos direitos de todos 

e dos meios para os fazer respeitar é que os podemos defender e, em última análise, aplicar. 

Neste sentido, a educação para os direitos do homem constitui um contributo essencial para a 

prevenção, a longo prazo, das violações desses direitos e um investimento importante, que visa 

a construção de uma sociedade justa, na qual todos os indivíduos são considerados e 

respeitados. Importa sublinhar que a educação para os direitos humanos requer, em todos os 

“sistemas educativos” (Patrício 1997: 18), o empenho total, não apenas dos alunos, mas de toda 

a comunidade educativa, ou seja, de todos. Deve constituir uma prática participativa, num clima 
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de respeito mútuo, para que todos os participantes tomem consciência da sua responsabilidade 

comum de fazer dos direitos do homem uma realidade nas comunidades. 

A educação para os direitos do homem é, por isso, uma educação sobre os direitos do 

homem, mas também para os direitos do homem. É sobre este princípio que assenta a Década 

das Nações Unidas para a Educação no domínio dos Direitos do Homem (1995-2004), projeto 

mundial no âmbito do qual os governos, as associações profissionais, todos os setores da 

sociedade civil e os particulares foram convidados a estabelecer parcerias e a orientar os seus 

esforços para a promoção dos direitos humanos.  

Portanto, somos todos convidados a lutar e a tudo fazer para darmos o nosso contributo 

na sensibilização, proteção e aplicação dos direitos humanos. É urgente uma educação 

permanente e global para os direitos do homem, capaz de conduzir à formação do cidadão 

participante, crítico, responsável e comprometido com a mudança das práticas e condições da 

sociedade que violam ou negam os direitos do homem. 

Esta educação para os direitos do homem deve não só contar com o sistema de ensino, 

mas também com diversas outras entidades, como movimentos sociais e populares, associações 

e outras organizações cívicas. Temos todos, efetivamente, grandes responsabilidades no 

cumprimento dos direitos do homem. Como tal, façamos tudo o que estiver ao nosso alcance 

para privilegiar o respeito pelos direitos fundamentais (Martins 1993: 237). “Eduquem-nos e 

eduquemo-nos para esta realidade” (Unesco 2000). Se houve em tempos gerações que 

propiciaram grandes frutos e conquistas, são, no entanto, precisas novas gerações com grande 

coragem e determinação para travar novos e grandes combates para salvaguardar os direitos do 

homem. Gerações novas que recoloquem pela educação e pela cidadania, nas práticas do 

quotidiano, valores que dignifiquem o homem, a linguagem e a cultura dos direitos do homem. 

Os Direitos Fundamentais revestem-se de importância primordial, pois eles são o limite, o 

reduto de defesa individual contra a tentação de abuso do poder político. Sem a preservação 

desses direitos, e principalmente sem a preservação do direito à vida, direito primordial, todos 

os outros direitos são inúteis. É a vida que dá e mantém o ser sujeito e destinatário de direitos. 

Assim, o direito à vida encontra-se consagrado em todos os grandes instrumentos universais de 

direitos do homem.  

No topo de todos esses documentos temos a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem. Ela é a reserva moral da humanidade. A Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, que surgiu depois de uma grande história de lutas incessantes pela consagração de 

direitos, estabelece os direitos humanos para serem devidamente cumpridos. É sem dúvida o 
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homem antropológico o destinatário direto dos direitos consagrados na Declaração Universal e 

nos Pactos que a completam. Contudo, na linha do espírito da Carta da Organização das Nações 

Unidas, ambos os documentos vieram incorporar nos seus textos uma “Primeira Parte” 

dedicada a “promover a realização do direito dos povos a disporem de si mesmos” (ONU 1948). 

A par da dignificação e da preservação da sua liberdade e individualidade, proclama-se também 

a dignificação dos povos e da sua liberdade e individualidade no concerto das nações como um 

direito primário.  

Os povos podem determinar livremente o seu estatuto político e dedicar-se livremente 

ao desenvolvimento económico, social e cultural. Historicamente, a paz social e o direito 

alicerçaram-se primeiramente no divino e depois no racional. Os direitos evoluíram e 

consagraram-se. Foi com o modelo da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de cariz racionalista, que esses princípios adquiriram força jurídica direta, isto é, 

passaram de formas deontológicas a imperativos ontológicos de direito positivo inseridos nas 

Constituições e posteriormente em instrumentos internacionais. Mas foi somente no séc. XX 

que os direitos fundamentais passaram das ordens jurídicas internas dos Estados para a ordem 

internacional. Essa ampliação universalista foi muito favorecida pelo resultado das duas 

grandes guerras mundiais.  

A essência dos direitos fundamentais é a mesma dos direitos do homem. Portugal não 

ficou indiferente a toda esta temática e desde a sua nacionalidade até aos nossos dias tem dado 

provas de luta e de conquistas em prol dos direitos do homem. 

Resta apenas que a nível educacional se abram mais e maiores portas ao serviço da 

promoção e proteção dos direitos do homem em Portugal. É graças à educação que os seres 

humanos são capazes de progredir por si próprios, evoluindo e atingindo o mais alto grau de 

dignidade humana na relação com as outras pessoas e com os outros povos.  

A educação é um direito do homem essencial, um instrumento nobre que permite aos 

indivíduos fazer avançar os outros direitos do homem e deles fruírem. Os direitos do homem 

constituem uma linguagem una e universal e são promotores de uma cultura cívica de defesa e 

correção àqueles que os violam.  

Assim afirma Miranda: 

A consciência universal do valor dos direitos fundamentais ou, pelo menos, de um 

núcleo essencial de direitos ligados ao reconhecimento da dignidade da pessoa 

humana constitui um dos fenómenos políticos, culturais e jurídicos de significado 

mais profundo do nosso século (Miranda 1989a: 3). 
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Os direitos humanos, expressão muito usada nos dias de hoje, são na verdade muito 

pouco compreendidos. Uns usam-na como capa da hipócrisia, outros como bandeira à sombra 

da qual cabem todas as aspirações legítimas e ilegítimas ou utópicas do homem. Contudo os 

direitos humanos são não só uma garantia da respeitabilidade do poder político e jurídico do 

nosso tempo, mas também um grande objetivo da humanidade. A apreensão correta do conceito 

de direitos fundamentais só será atingida mediante um conhecimento dos factos e correntes de 

pensamento que ao longo do tempo, foram conduzindo o homem e as sociedades para a sua 

consagração, garantia e respeito. Como tudo neste mundo, também eles não permaneceram 

imutáveis no tempo e a sua dimensão atual é fruto de toda uma evolução histórica através do 

tempo. 
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CAPÍTULO III: A sermonística vieirina 

1. Os sermões vieirinos – oratória sacra barroca

Em fins do séc. XVI se assiste a uma reação contra os modelos clássicos, perante a 

perceção de um mundo em transformação, que foi travado pela Contra-reforma. O homem vive 

em instabilidade permanente, o que explica uma das ideias essenciais do pensamento barroco, 

o mundo está em vias de se construir. Nada parece definitivo, tudo muda, o movimento é

dominante na época de Seiscentos. 

Em Portugal, a instabilidade política e social e a Inquisição geraram uma cultura que se 

refletiu numa literatura do divino, o sermão, a arte sacra barroca por excelência, num desafio à 

forma, num apelo à visualidade e à magia do som da palavra, ultrapassando os códigos vigentes 

na procura do absoluto, num caminhar para a arte experimental. 

A Companhia de Jesus monopolizou o ensino em Portugal e a vida que parece entrar 

em oposição ao equilíbrio da harmonia clássica.  

O estilo barroco surgiu como algo esquisito, diferente, quase irracional, numa fuga à 

razão, ao equilíbrio das formas, privilegiando-se novas dinâmicas que triunfam nas diversas 

áreas, como literatura, arte, arquitetura e pintura. 

Para muitos estudiosos o barroco é um movimento de rutura, opõe-se à lógica, ao 

intemporal do ideal clássico, afirmando a vida na sua instabilidade, na sua diversidade, na sua 

contradição, numa aposta pela libertação do ser, num retorno ao contacto com as gentes do 

povo e com a essência da própria vida no que ela tem demais maravilhoso a liberdade. 

Com a perda da nossa independência e a febre da expansão, a colonização da América, 

os portugueses viviam numa inquietação, numa ânsia por espaços novos de libertação, talvez 

em procura por um outro homem, por outros caminhos. Mas a Inquisição, qual espada sobre a 

sua cabeça, impede-o de voos muito altos. Então, o homem tenta a evasão da realidade, em 

busca da beleza pela beleza, da arte pela arte, procura algo que dê sentido à vida. 

Na época de Seiscentos a Corte vive na futilidade e no exibicionismo, imperando o gosto 

pela eloquência, pela arte sacra barroca, pelo sermão, a febre do ouro, a expansão mercantilista, 

tudo leva o homem à fuga do mundo social e político, a um certo fatalismo.  

O ser humano perdido perante a consciência da fragilidade da vida, da fugacidade do 

tempo, tenta a libertação pela arte, num jogo labiríntico de imagens e conceitos. É o apelo ao 

luxo e à pompa do discurso, num jogo de palavras. No sermão existe a tendência para abusar 
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de metáforas requintadas, hipérboles, repetições e ritmos complicados, hipérbatos, anáforas e 

antíteses, num malabarismo ou culto da palavra, recorrendo a trocadilhos, paronímias e 

repetições. 

O século de Seiscentos é o século dos sermões, porque é sobretudo a época do padre 

literato. O género era bem escolhido e o pregador, como ninguém, podia actuar facilmente sobre 

as multidões, desprovidas dos meios de ler, isto é, privadas de qualquer formação cultural e 

ideológica.  

Do alto da tribuna sagrada não se tratava nos sermões apenas as questões religiosas, mas 

focavam-se neles todos os aspectos da vida e do tempo, desde os costumes, a economia, a 

política, a literatura, a guerra e muitos outros assuntos modeladores da moral e da consciência 

humana cristã do cidadão.  

O verbo do sermonista, ajudado pelo engenho e pela arte, influía ou podia influir 

profundamente nos ouvintes pela força da palavra face às circunstâncias compreendendo que a 

audácia do sermonista no uso dos temas das Escrituras e da Bíblia pregados em tom empolgado 

provocava um divino terror no auditório face aos comportamentos impróprios e imorais destes, 

chamando-os a mudar as atitudes e os valores morais.  

Os sermões possuíram, no séc. XVII, uma enorme importância social, numa época das 

mais agitadas da história portuguesa, em que os espíritos acríticos se perdiam num mar de 

contradições em busca do humanismo do homem para combater uma sociedade não governada 

por princípios cristãos, nem por valores morais.  

Num tempo em que os meios de comunicação das ideias eram tão escassos, a imprensa 

periódica começava a dar os seus primeiros passos, sendo posteriormente mais divulgada a 

todos. O sermão substituía todos os meios de propagação do pensamento cultural e ideológico 

da sociedade de então.  

Os sermões tinham, por isso, um interesse extraordinário, por serem uma espécie de 

comício público. Os aspetos mais curiosos dos conflitos sociais, políticos, económicos e 

culturais são-nos dados, no campo literário, pelo sermão.  

O sermão era o recurso mais fácil, quase único meio de publicidade da época, e o de 

mais seguros resultados para a defesa das posições políticas, para a propaganda das ideias, para 

o ataque aos adversários violadores da liberdade e dos direitos do homem.

Se atentarmos neste aspeto dos sermões, como sendo um instrumento de propaganda e 

de ataque a uma época da vida política, social e económica excecionalmente perturbada, eleva-

se de facto a importância que eles tiveram na vida do homem do séc. XVII. 
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2. A arte de pregar os sermões seiscentistas

O sermão não foi só o género literário predominante. Foi também a base da mais 

importante cerimónia social: a pregação. Através da arte de pregar, o pregador atingia todas as 

camadas sociais. Mais significativo, porém, que a extensão ou heterogeneidade do público 

ouvinte, são as características de que se revestia o ato de pregar e a qualidade do seu pregador. 

A pregação tornou-se uma das instituições mais poderosas de formação e de informação 

ideológica e cultural, uma das cerimónias em que participavam todas as classes sociais com 

imensa regularidade, espalhando-se facilmente por toda a sociedade portuguesa que pela 

obscuridade cultural ainda não possuía métodos de crítica racional.  

O púlpito transformava-se, assim, na época, no último baluarte da liberdade de 

expressão. Somente a alguns pregadores de relevo era dada a faculdade de falar livremente e 

de forma crítica velada contra, por exemplo, a opressão espanhola, os gentios vítimas preferidas 

dos colonos, o índio escravizado, as injustiças e crueldades aplicadas às vítimas da Inquisição 

em Portugal o grande escândalo que abalou a Europa.  

A arte de pregar e seu pregador tornaram hábito instituído fazer do púlpito a tribuna 

ideal do comentário crítico à vida pública e à corte.  

Assim se deu a penetração do sermão como género da oratória sacra barroca que viria a 

ser dominante na sociedade do séc. XVII, e espectro da mentalidade de Seiscentos.  

O sermão aparece na Cultura Portuguesa como o primeiro texto de uma paráfrase ou 

ornamento lusitano, um luxo retórico, uma exibição quer da erudição do orador quer da riqueza 

das escrituras e da palavra divina. A sua profusão por tais atributos cria no auditório barroco 

um certo fascínio que é também uma maneira de convencer o ouvinte a que se junta o brilho e 

a ostentação do pregador que satisfazia a expectação do seu público.  

Assim o Pe. António Vieira escreve: 

Este desventurado estilo de pregar, não é pregar culto. Mas fosse! Este desventurado 

estilo que hoje se usa, os que querem honrar chama-lhe culto, os que o condenam 

chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é 

negro, e negro boçal e muito cerrado. É possível que somos portugueses, e havemos 

de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que ele diz (…) 

assim é necessário haver um vocabulário de púlpito. Eu ao menos o tomara para os 

nomes próprios, porque os cultistas têm desbaptizado os santos, e cada autor que 

alegam é um enigma. Assim o disse o Ceptro penitente, assim disse o Evangelista 

Apeles, assim o disse a Águia de África (…)  Há tal moda de alegar! O Ceptro 

Penitente dizem que é David (…) o Evangelista Apeles, que é São Lucas (…) a Águia 

de África, Santo Agostinho (…) (Vieira 1959a: 130). 
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Assim, hoje se vê que o sermão, no texto de que dispomos escrito, é apenas uma das 

partes que compunham o espetáculo teatral da pregação, onde cooperavam outras unidades 

significativas. Relevemos como exemplo o espaço cénico, a iluminação, a marcação, os gestos, 

as entoações e outros aspetos, como o da arquitetura barroca que adoptou o modelo jesuítico da 

igreja-salão sem naves laterais para que do púlpito pudesse ser visto o pregador a pregar o 

sermão. É exemplo disso o que nos é dado pela igreja de S. Roque em Lisboa. Este facto é bem 

revelador da dimensão teatral e espetacular do sermão, onde o púlpito era um palco e o pregador 

um ator, dando-nos conta que a pregação era um espetáculo, tanto quanto possível espetacular. 

Como afirma João Lúcio Azevedo: 

Entre as figuras de relevo das nossas letras no século XVII nenhum poderá sobrepor-

se à do Padre António Vieira. Frei Luís de Sousa, D. Francisco Manuel de Melo e o 

Padre Manuel Bernardes, foram, de certo, prosadores insignes; mas quem hoje lhes 

imitasse o estilo, arriscar-se-ia a ser tido por do tempo deles em vez de contemporâneo 

nosso. Não assim Vieira, em cuja vasta obra de maravilha se encontrará vocábulo ou 

torneio de frase com jeito de antiquado. De todos os nossos escritores Camões e ele 

foram os que mais se penetraram do génio, da língua, os que souberam vazar-lhe o 

substrato nos moldes mais duráveis (Azevedo 1992: 39). 

Este cerimonial de pregação de sermões constituiu a prática social e cultural corrente no 

séc. XVII, pelo impacto que tinham como modeladores da sociedade de então. O esplendor da 

oratória sacra barroca gira sobre a alegoria e o exemplo, que são a visão do mundo em dois 

planos cuja estética se pode definir como a estética do espelho: a realidade humana e essa 

realidade vista na imagem da Bíblia, “o espelho das profecias” (Bíblia 1941: 137), usando o 

pregador exemplos quase sempre extraídos dos Livros Sagrados, pelos quais manifesta nos seus 

ouvintes o predomínio do moral sobre o material, como seria de esperar do pregador, homem 

de ação e de intensa luta pelos valores morais e cívicos. Mas para se compreender a 

representação do sermão de Vieira, enquanto orador sacro, surpreendam-se alguns dos nossos 

contemporâneos, não habituados a estudar os factos históricos no seu contexto da história das 

ideias e dos acontecimentos políticos e sociais do tempo de Vieira, um homem dotado de um 

temperamento aguerrido, apaixonado e inflamado que colocou todas as suas forças ao serviço 

da fé e do duplo império que queria construir: o da Realeza e o da Fé Católica – Quinta 

Monarquia da História do Mundo! Vieira prega um ideal humanista que se vai sacralizar pela 

voz do sacerdote com imperativo moral, uma exigência de sinceridade e virtude interior. Os 

sermões tornaram-se o paradigma do que se convencionou chamar “método português de 

pregar”. Falar da arte de pregar, é falar do sermão, da oratória, da arte de discursar em público, 

é falar, enfim, do emprego de uma língua, do gosto pela palavra, pelo português.  



249 

3. Os sermões do Padre António Vieira como linguagem dos direitos

humanos – tradição e modernidade 

Os sermões de Vieira revelam-se modelares nas várias formas da sua intemporalidade 

na contemporaneidade, com destaque importante no âmbito da cultura portuguesa, perpetuando 

no presente o Pe. António Vieira como glória nacional que transpôs os umbrais do tempo. O 

Pe. António Vieira ascendeu à esfera da cultura nacional e universal pela genialidade de 

conceção e expressão dos seus sermões, expoente máximo da literatura portuguesa e do 

humanismo em Portugal.  

O relançamento na atualidade dos sermões do Pe. António Vieira como voz 

germinadora de uma cultura para os direitos humanos não será um projecto passadista, mas a 

forma presente e futura de nimbar no inconsciente individual e coletivo o glorioso paradigma 

humanista cristão, baluarte das lutas incessantes travadas por um homem em prol dos valores 

morais e cívicos que defendeu e aos quais dedicou a sua vida e obra, prestando um serviço à 

humanidade. 

Neste âmbito, constituindo o núcleo central deste estudo, a apresentação e análise de um 

conjunto de sermões que julgamos importantes, obedecendo todos eles a uma intenção de criar 

civilização através da cultura humanista e cívica de um homem que, de forma plural e aberta a 

critérios de educação, transmite o respeito e defesa pelos direitos humanos. Com os seus 

sermões, Vieira prestou um contributo essencial de persistência, fidelidade, paixão, sonho e 

utopia na construção de uma sociedade mais humana, que valoriza com primazia a vida, a 

dignidade humana, a justiça, a liberdade e a paz, contra a tirania, o poder pelo poder, a opressão, 

o fanatismo, a crueldade e a exploração desmedida do homem pelo homem. Partindo do

princípio de que todo o homem possui um segredo, procuraremos nele penetrar no ideal que 

anima e patenteia o sentido fecundo e a criatividade temática para os direitos humanos nos 

sermões de Vieira.  

É indispensável, por isso, para além de desenvolvermos o que no pensamento e nos 

temas vieirinos se implica nos domínios mais remotos, intemporais e universais da cultura 

planetária, desenvolver a humana busca ou expectativa da verdade do homem precursor dos 

direitos humanos em Portugal. Para tal descoberta, percorreremos horizontes porventura 

inóspitos, mas certamente fortuitos, que encontraremos naquele que é considerado um dos 

maiores – se não o maior – pregador de sermões português e o maior na arte de pregar, o que 

torna os sermões de Vieira verdadeiros monumentos literários do que de mais formoso se tem 
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escrito em língua portuguesa, atingindo Vieira os clarões da glória, entre os gloriosos laureados 

da cultura portuguesa. O bispo de Viseu, D. Francisco Alexandre Lobo, já afirmava: 

Se o uso da nossa Língua se perder, e com ele por acaso acabarem todos os nossos 

escritos, que não são os Lusíadas e as obras de Vieira, o português, quer no estilo de 

prosa, quer na poética, ainda viverá na sua perfeita, índole nativa, na sua riquíssima 

cópia e louçania. Será talvez opinião temerária, mas a minha é, que nenhum povo 

possuiu jamais nas obras de um só homem tão rico e tão escolhido tesoiro da língua 

própria, como nós possuímos nas deste notável Jesuíta. Ele empregou a língua culta e 

pública; e também a familiar e a da mística; falou a dos negócios, a da cortesia, a das 

artes, a dos provérbios e como tratou tantos e tão diversos assuntos, pode afirmar-se, 

fora da hipérbole, que em suas composições a resumiu toda inteira com felicidade 

singular (Lobo 1897: 7). 

O Pe. António Vieira, como vemos, foi o criador do verbo lusíada com a sua 

mundividência. O grau e o alcance, nobilitou-o na sua mensagem espiritual, de beleza, de 

pensamento, de humanismo, de cidadania. Os seus sermões contribuíram para modelizar a alma 

dos portugueses em defesa e respeito pelos direitos humanos do seu tempo, do presente e do 

futuro. Parafraseando Vieira, “O que pudesse nos trazer aqui, não seria saber, seria apenas 

lembrança!” (Vieira 1959a: 175). O Pe. António Vieira surge-nos como elo de ligação na 

mensagem perene entre o passado, o presente e o futuro.  

Escutemos Vieira, deixemos que Vieira nos entre pela janela de todos os sentidos. Na 

riqueza e perenidade da sua obra e vida humaníssima, continua Vieira hoje e sempre a falar-

nos e a inspirar-nos pelo padrão de alteridade dos seus valores morais e humanos. 

Nos sermões de Vieira encontramos a fonte de inspiração para a actualidade, mas dada 

a sua extensão em número, atenderemos apenas dentro desta linha de pensamento, como 

primazia, ao conjunto de sermões cujos contornos mais divulgados e vulgarizados nos traduzem 

o pensamento de Vieira relativamente às questões formuladas pela temática desta investigação.

Apesar da difícil gestação e resolução de algumas questões por dificuldades óbvias de 

um tema medular da cultura e do pensamento português de todos os tempos e espaços visa-se 

nos sermões, no entanto, um enquadramento atual, mas nunca esquecendo o fio condutor de 

permanecermos fiéis à intenção original que delimitamos desde o início da nossa investigação, 

o de compreender e de iluminar o sentido maior da temática Pe. António Vieira: precursor dos

direitos humanos em Portugal. 

Sempre intuímos este tema como central na vida e obra sermonística do Pe. António 

Vieira, enquanto foco da unificação da multiplicidade do seu autor, do complexo retórico 

barroco e também pelo extremo humanismo e cultura cívica que, no grandioso plano da sua 

visão, é testemunhado nos seus sermões pelo concurso entre a história e o homem, cerne do 
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drama existencial humano e espiritual em que Vieira se envolveu e pelo qual lutou até que a 

morte o chamasse. O sermonário vieirino será “o fio condutor e organizador dos vários 

momentos da coesão orgânica e temática do pensamento vieirino, pela prolixidade discursiva 

que nos levou a prospectá-la e trazê-la à luz como sustento de uma visão particular do mundo, 

de Deus, do homem e de Vieira” (Cidade 1997: 134).  

Identificamos nos sermões, uma visão singular de união entre a vida e a obra de Vieira, 

entre o pensamento e a existência de um génio barroco. Sonegar esta dialéctica, seria 

antecipadamente condenar este estudo ao fracasso, sobretudo se pretendermos torná-lo objeto 

dum discurso único, o qual de modo algum é nossa pretensão, pois pretendemos na 

complexidade e na multiplicidade compreender Vieira e, sempre que seja importante, também 

estabelecer diálogo com autores e horizontes de ideias susceptíveis de aclararem a sua 

compreensão essencial. Tais razões levaram-nos a assumir os sermões do Pe. António Vieira 

como centro e suporte do nosso estudo embora também nos reportemos no âmbito do seu 

enriquecimento à poesia de Fernando Pessoa, um contributo essencial para atualizar a 

mensagem do Pe. António Vieira no presente.  

Por tudo isto, às mesmas razões acrescentaremos o desejo de mostrar a actualidade da 

obra sermonística de Vieira, emancipando-a das compartimentações redutoras da história das 

ideias, o que nos leva a abordá-la com recurso a algumas ideias contemporaneamente relevantes 

no discurso e linguagem do respeito e da defesa dos direitos humanos em Portugal. Esta a tarefa 

sobre a qual nos temos vindo a debruçar e que agora nos surge com um enfoque e com maior 

profundidade nos sermões de Vieira. Chamamos a atenção para as dificuldades que a extensa 

obra sermonística oferece para as exigências da concentração temática de um estudo como este. 

As dificuldades tentaremos ultrapassá-las com o nosso humilde esforço eclético precário 

e relativo no restauro humanista da obra sermonária para os direitos humanos, atendendo apenas 

aos sermões mais significativos, os quais abordaremos pautados por um rigor interpretativo e 

descritivo próprios da análise e da inteligibilidade de conteúdo dos sermões de Vieira, que são 

o mais fecundo e precioso monumento arqueológico, histórico e literário de Vieira oferecido à

Cultura Portuguesa. 

A luz anda sempre acompanhada da sombra, e pela mesma luz chamaremos da sombra 

à nossa presença os sermões do Pe. António Vieira através do acto sublime de exegese literária, 

o qual não pode dispensar a energia das interrogações e desígnios da humildade do seu

intérprete na leitura daquele que atingiu as fases da intemporalidade da cultura portuguesa. 

Vieira viveu, construiu e consolidou a sua vida e obra numa dimensão única de universalidade 
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e atualidade que se pode medir, não pelos limites do homem que foi, mas por ideais de uma 

verdadeira utopia escatológica de salvação humana, pela fé e pelo respeito e cumprimento dos 

direitos humanos.  

A obra sermonística de Vieira constitui, em esplêndidas páginas de oratória sacra 

vernácula e castíssima linguagem, o que se tem escrito de mais belo na língua portuguesa. Com 

os seus sermões, Vieira foi o maior e incomparável orador da nossa pátria, pela soberania da 

eloquência da sua palavra enobreceu e esmaltou a nossa língua, convertendo-a em modelo de 

purismo, elevando às alturas a língua de Camões e do nobre e glorioso Portugal. O Pe. António 

Vieira é hoje o mais laureado e apontado génio de Portugal e do púlpito nacional.  

O Pe. António Vieira, no seu especial génio de condão, possui a ação perfeita, o estilo 

próprio e a sinceridade evidente para transfundir o orador, a sua própria alma na palavra que 

fala e operar a comunicação imediata dela com tudo quanto nela há de belo, impressionador e 

decisivo para quem lê os seus sermões. 

A obra de Vieira é superior e popular, manifestando o que há de mais elevado nas coisas 

e manifestando-a a todos através do seu feitio moral, da sua imaginação e sensibilidade humana. 

Os sermões de Vieira são uma grande sinfonia, onde a palavra, com toda a sua magia, nunca 

anda só. E essa é a sua força e energeia, segundo Rui Dias Guimarães: 

É a Cultura da palavra livre, ou da linguagem livre sob a experiência da vivência 

cívica e mística. A Cultura da palavra livre, no ser livre e criador de liberdade 

humanística a seguir uma única bandeira, o rosto do homem universal, e a pugar pela 

sua libertação. […] Sobretudo através dos sermões, o Pe. António Vieira desenvolveu 

grandes exemplos de comunicação e de oratória, comunicação oral, de que nos 

ficaram legados magistralmente escritos. Não existe sermonística e oratória sem 

comunicação oral com registo escrito. A linguagem de Vieira reflecte o ser. Aí, no 

ser universal e na irmandade da família humana, reside o Pe. António Viera, o mestre 

da língua portuguesa como o definiu Pessoa (Guimarães 2008: 58).  

Devemos buscar na geometria e na profundidade do seu pensamento a raiz da clareza e 

da força mobilizadora da palavra, que deslumbrou príncipes e reis do seu tempo, que comoveu 

a gente simples que o ouviu e que deslumbra os mais brilhantes espíritos hodiernos. 

Vamos descobrir nos sermões de Vieira, para além da palavra criadora, a sua 

brilhantíssima capacidade de estar criticamente em cima dos acontecimentos e das realidades 

vivenciadas pela força e lucidez de intervenção oportuna, onde se denota o sentido moderno e 

actual de uma visão religiosa-cristã do homem e do mundo global.  

Nos sermões de Vieira não é apenas a palavra, é a palavra e o exemplo, é a palavra como 

veículo das ideias e dos ideais, é a palavra que subverte e transforma o homem e o mundo. As 
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palavras, como as proferiu e deixou Vieira, são apenas o suporte das grandes ideias e dos 

grandes ideais. É sem dúvida nos seus sermões que pulsa, com todo o esplendor, o espírito 

humanista de Vieira. 

4. Estudo linguístico e antropológico do imaginário simbólico dos sermões do

Padre António Vieira 

Legou-nos o Pe. António Vieira uma herança vasta e multiforme de cerca de duzentos 

sermões. Os sermões foram de vários tipos, conforme as causas e circunstâncias temporais e 

espaciais.  

Os sermões que louvavam os santos eram denominados de pangíricos, os que teciam 

reconhecimento, gratidão e felicitação por actos ou feitos eram os gratulatórios, os que eram 

para justificar ou defender elogios em discurso apologético sob a forma de alegoria moral em 

que apareciam a falar animais ou coisas inanimadas eram apologéticos, outros eucarísticos, 

outros eram políticos por enredarem assuntos de política, outros eram bélicos por se referirem 

às barbaridades da guerra, outros eram funerários, quando tratavam das exéquias à morte e 

outros eram totalmente ascéticos, por se referirem aos exercícios da vida espiritual, aos ascetas, 

ao misticismo, ao profetismo e à vida contemplativa, mas todos, quanto a matéria o permitia, 

eram essencialmente morais.  

O sermão propriamente dito nunca coincidiu com o discurso oral proferido na pregação. 

Vieira nem sempre redigia os sermões antes de os proferir. A distância cronológica entre a 

pregação e a escrita, fez dos sermões duas realizações situadas em diferentes contextos 

biográficos e históricos da existência do seu autor, impregnando de algumas vicissitudes a 

génese dos sermões.  

A oratória sacra de Vieira usava de plasma, não tanto de pseudos. A sua verdade 

coincidia com a força ou com o alcance das figuras e ficções fabricadas pelo texto do discurso. 

O Pe. António Vieira, já nostálgico no final da sua vida reúne os seus sermões que mais tarde 

serão publicados. O livro Sermoens (Vieira 1959b), tomado como obra redigida por Vieira para 

ser publicada ainda em vida do autor, espelha o modo como em tal livro se fixou intencional e 

indissoluvelmente a imagem do pregador de sermões.  

Na sua obra sermonística escrita, Vieira chama a atenção para as vicissitudes da sua 

publicação, nem sempre as melhores para a favorecer, e da sua divulgação em cópias 

manuscritas, em folhetos várias vezes editados, em diversos livros, portugueses, italianos 
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castelhanos, franceses e alemães. No entanto nela não deixou Vieira de meter a mão no sentido 

da valorização da sua imagem de autor e de intervenção kairológica da palavra. 

A obra sermonária de Vieira possui alguns aspetos de uma imaginação e pensamento 

holístico, que lhe confere ao modo e aos conteúdos discursivos de Vieira o estatuto próximo 

dos mais primitivos regimes de protecção dos direitos humanos. 

Partiremos para este projeto fascinante de analisar os sermões de Vieira imbuídos de 

um espírito inovador, contestador e transformador em busca da sermonística Vieirina vincada 

de humanismo. É nosso propósito apenas falar dos sermões mais emblemáticos e que de uma 

forma mais direta se prendem com processos ou factos históricos de maior relevo para a cultura 

precursora dos direitos humanos em Portugal. 

O Pe. António Vieira continua hoje a ser exemplo e tem uma mensagem moralizadora 

atual. De facto, Vieira foi um exímio comunicador da palavra de Deus, que é perene, mas que 

precisa de ser decifrada e aplicada para cada tempo e para cada sociedade. Ele dizia, na sua 

palavra perene: os homens são escravos sim, do pecado, da violência, do mal, do ódio. O pecado 

do homem, esse sim, escraviza, o bem, o amor, a virtude e a justiça do homem liberta-o. Satanás 

escraviza o homem e Cristo liberta a humanidade. 

O Pe. António Vieira defendeu nos seus sermões com argúcia, humanismo e patriotismo 

a luta pela liberdade, pela dignidade do homem, pela paz, isto é, pelos direitos humanos e pelos 

interesses de Portugal.  

Analisaremos circunstancialmente e criticamente o testemunho daqueles sermões que 

esclarecem o Pe. António Vieira: precursor dos direitos humanos em Portugal. Os direitos 

humanos, tal como os viveu o Pe. António Vieira e tal como os vivemos na actualidade, 

tornaram-se códigos de uma linguagem sistemática e de imaginação em prol dos direitos 

humanos “Pela boca de Vieira é Portugal quem fala, Portugal que estivera mudo” (Real 2007: 

23).  

Iremos chamar até nós apenas para análise os sermões que por direito próprio e pelo 

retumbante êxito oratório e qualidade suprema nos ajudarão a inscrever no espírito do homem 

atual os valores fundamentais para a cultura precursora dos direitos humanos em Portugal.  

Vieira iniciou em Portugal, com os seus sermões, a modelização de um novo sistema de 

consciência para os direitos humanos em Portugal. Como exemplo valoroso de humanista e 

precursor dos direitos humanos pensamos conseguir com Vieira influenciar o presente e o 

futuro de Portugal Democrático, modelando a consciência dos nossos jovens nos valores, 

ajudando a construir o respeito e cumprimento dos direitos humanos em Portugal. Vieira 
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sempre se pautou pelo equilíbrio e pela prudência. Se queria, por um lado, a liberdade e justiça, 

por outro, exigia responsabilidade, alertando para os excessos dos crimes geradores de 

injustiças. Empenhado no seu humanismo a todos os níveis, denunciou nos seus sermões os 

grandes inimigos da liberdade, da vida e da dignidade humana. 

O Pe. António Vieira, com os seus sermões, realizou e sintetizou o ideal perfeito da 

oratória sacra peninsular. Só oradores da raça de Vieira ficam e se perpetuam no tempo. Os 

sermões do Pe. António Vieira são a língua social embrionária dos direitos humanos da cultura 

portuguesa e universal e afirmam o patriotismo fundado no ser humano. Vamos apresentar 

algumas dessas exuberantes belezas da oratória de Vieira, esse concerto harmonioso de sermões 

laudatórias, de pregões solenes, de louvores em majestoso idioma português, que honra a pátria 

e o seu herói consumado, o Pe. António Vieira. 

4.1. Sermão da Sexagésima 

O “Sermão da Sexagésima” ou “Da Palavra de Deus” foi pregado na Capela Real, no 

ano de 1655, pouco depois do seu regresso da missão do Maranhão. 

Este sermão abre a série de toda a obra grandiosa da oratória sacra do Pe. António 

Vieira. Vieira, ao apresentar o I.º Tomo dos seus Sermões, adverte honestamente para a sua 

heterogeneidade e temporal sequência, reivindica o seu alcance moral como valor que a todos 

impregna. O ciclo litúrgico, com o cortejo de celebrações festivas, dominicais, feriais, mariais 

e santorais, proporcionaram-lhe abundância de ensejos e cumpria essa obrigação 

magistralmente, segundo a ordem que lhe cabia, como podemos ver com este sermão. Trata-se 

de uma das peças mais brilhantes da eloquência vieirense, onde fica definitivamente traçada 

toda a teoria da unidade oratória que deve resplandecer na pregação dos sermões. Podemos 

dividir este sermão em duas grandes partes. Na primeira parte, Vieira responde às críticas que 

lhe são feitas sobre a sua vinda à corte, interpretadas como abandono da actividade missionária 

que lhe era tão querida, não vendo os seus inimigos que esta vinda se inseria no espírito cívico 

interventivo e combativo do jesuíta no “mundo do mundo” (Vieira 1959a: 128). O orador 

ofendido elucida os seus detratores que não renunciara à sua obra missionária e que regressará 

ao Brasil assim que obtiver do rei o que ali o trouxera - a publicação da provisão de 9 de Abril 

de 1655 – que proibirá aos colonos guerrearem os ameríndios convertidos ao cristianismo. 

Para Vieira, a obrigação do pregador era considerar o púlpito implantado na praça 

pública e cabia ao pregador, através do sermão, descer dele e ensinar os pobres. Vieira, com 

desassombro, dirigia-se ao rei e aos poderosos, sem temor, a denunciar os ladrões, os corruptos 
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e era intransigente na defesa da justiça e da verdade. Vieira colocava-se ao lado dos oprimidos 

contra os opressores.  

Os padres jesuítas defendiam a causa da liberdade dos índios, enquanto os colonos 

peninsulares fundavam o rendimento das suas culturas no sistema de escravidão. Deste 

antagonismo de princípios surgiram discórdias que perturbaram a ordem pública. O negócio 

dos índios era resolvido a seu contento pela provisão que veio solicitar ao rei, ficando proibido 

fazer guerra aos indígenas sem ordem régia, e os selvagens convertidos eram governados por 

seus próprios chefes, sob a superintendência dos religiosos. Os colonos exigiam a expulsão dos 

urubus, aludindo ao traje negro dos jesuítas.  

Então, Vieira afirma: 

Sabei amigo, que a melhor vida é esta. Ando vestido de um pano grosseiro cá da terra, 

mais pesado que forte, como farinha de pau, durmo pouco, trabalho de manhã até à 

noite, gasto parte dela em me encomendar a Deus, não trato com mínima criatura, não 

saio fora se não a remédio de alguma alma. Choro meus pecados, faço que outros 

chorem os seus, e o tempo que sobeja destas ocupações levam-no os livros da Madre 

Teresa e outros de semelhante leitura. Finalmente, ainda que com grandes impressões, 

nenhuma coisa faço que não seja com Deus, por Deus e para Deus e para estar na 

bem-aventurança, só me falta vê-lo, que seria mais gosto, mas não maior felicidade 

(Vieira 1927: 304). 

O Pe. António Vieira referiu que iria voltar ao Brasil logo que pudesse levar consigo 

“os instrumentos com que limpar a terra das pedras e dos espinhos” (Vieira 1927: 304). 

Recordemos que muitas das tribos de índios do Brasil tinham sido extintas pela fúria e ganância 

dos colonos portugueses, conforme testemunha Vieira, segundo João Lúcio Azevedo: 

Chama-se rio Tocantis, por uma nação de índios deste nome, que quando os 

Portugueses vieram ao pará o habitaram: mas desta, como de muitas outras, apenas se 

conserva hoje a memória e muitas ruínas de uma pequena aldeia. Tanto pôde em tão 

poucos anos a inumanidade e cobiça. Inimigos da conservação deste gentio (Azevedo 

1992: 363). 

A segunda parte deste sermão é uma brilhante sátira à oratória do seu tempo. “Ecce exiit, 

qui seminat, seminare (saiu a semear aquele que semeia) (Vieira 1959: 3) Assim abre o sermão 

Vieira e logo desenvolve os conceitos: 

O primeiro conceito: sobre a palavra sair. Pois que dos pregadores há uns que saem a 

semear e outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão à Índia, 

os que vão à China, os que vão ao Japão. E os que semeiam sem sair? São os que se 

contentam com pregar na pátria… Segundo conceito: sobre aquele que semeia. Saiu 

a semear aquele que semeia, diz o texto: não diz que saiu o semeador. Reparai no 

conceito: uma coisa é o soldado e outra o que peleja; uma é o governador, outra é o 

que governa. Da mesma maneira, uma é o semeador, e outra é o que semeia; uma é o 

pregador, e outra é aquele que prega. O semeador e o pregador é nome; o que semeia 
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e o que prega é acção. E as acções são o que dão o ser ao pregador. Ter nome de 

pregador, ou ser pregador de nome, não importa verdadeiramente nada: as acções, a 

vida, o exemplo, as obras, são as mais com que se converte o mundo (Sérgio 1951: 

96). 

António Sérgio considera este sermão, um dos melhores exemplos de um sermão 

concetista da oratória sacra do séc. XVII. Para Vieira, desenvolver um conceito predicável pode 

transformar-se, pois, numa ação quase inesgotável. Todas as coisas são suscetíveis de significar. 

A função suprema do orador será usar a inteligência para evidenciar esse mundo misterioso 

entre as verdades bíblicas e as verdades mais comezinhas morais, políticas e religiosas que 

rodeiam o comum dos mortais.  

Ter nome de pregador, ou ser pregador de nome não importa verdadeiramente nada: as 

ações, a vida, o exemplo, as obras, são as mais com que se converte o mundo. É esta verdade 

essencial ao homem atual que se deixa facilmente abater pelos problemas e dificuldades 

mundanas, caindo numa passividade doentia, esperando que alguém ou alguma entidade o 

venha salvar. O “Sermão da Sexagésima” foi na época entendido como um ataque claro e 

frontal a um conhecido gongorizante do púlpito, Frei Domingos de S. Tomás. Por este meio 

Vieira destaca a própria arte nos púlpitos. A arte nos púlpitos, mais que qualquer outra razão, é 

essencial ser praticada com rigor, humildade e honestidade. Para ele alguns pregadores e 

pregações eram meras farsas e actos dignos de riso. “Ah! Pregadores! Os de cá, achar-vos-eis 

com mais Paço; os de lá, com mais passos” (Vieira 1959a: 4). 

Sabemos que Vieira tinha muitos inimigos, antes de mais os colonos, com os quais 

entrara em conflito a propósito da questão dos indígenas brasileiros. A Companhia de Jesus 

tinha igualmente como adversários os religiosos e pregadores de outras ordens religiosas no 

Brasil, nomeadamente os dominicanos, que neste sermão são atacados por Vieira. Relevemos 

que por tal mais tarde Vieira caíu sob a alçada da Inquisição, cuja jurisdição pertencia a esta 

ordem.  

Salientemos a este propósito o ataque que Vieira chegou a fazer a esta poderosa 

instituição encarregada de velar pela pureza da fé, ao solicitar de Roma um perdão das heresias 

e que se chamassem ao reino os judeus foragidos e se modificassem os processos do Santo 

Ofício. Os dominicanos nunca esqueceram estes ataques, e mais tarde o hábil e remexido jesuíta 

pagará caro o seu atrevimento. Os próprios colegas chegaram a temer das suas audácias e 

imprudências. Já pela Europa, um dia desentranhou-se em violentas apóstrofes contra a 

Inquisição portuguesa. Um diplomata de então, ao ouvir Vieira dizia como refere Azevedo: 
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“Este Padre não morre na Companhia, mas o mais certo parece que acabe nas mãos do Santo 

Ofício” (Azevedo 1992: 163). 

Das jornadas pela Europa como diplomata trouxe Vieira largueza de vistas, ao 

frequentar uma colónia importantíssima de judeus, por quem jamais deixará de se interessar, 

assim como pelos problemas dos cristãos novos, pela obsessão e ódio aos processos da 

Inquisição movidos contra estes. 

Este sermão, mais do que uma resposta e defesa às acusações que lhe eram feitas, é um 

ataque aos dominicanos, que acusa de negligenciarem a sua ação evangelizadora, para ficarem 

comodamente na Corte, ao contrário do procedimento dos jesuítas.  

Ainda neste sermão Vieira verbera nos dominicanos igualmente o estilo afetado, 

amaneirado dos seus sermões: “Este desventurado estilo que hoje se usa, os que querem honrar 

chamam-lhe culto, os que o condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem nisso honra” 

(Vieira 1959: 21).  

O Pe. António Vieira reafirma, assim, o valor sagrado do acto de pregação e conclui 

reconhecendo a necessidade de dotar os púlpitos de uma sermonística e de pregadores eficazes 

e exemplares, pois uma grande parte dos pregadores não merece a confiança de quem os ouve 

ou nomeia. Para ele “o estilo há-de ser muito fácil e muito natural” (Vieira 1959: 22). Assim 

vai discorrendo, baseando-se em passagens bíblicas que domina soberbamente, encontrando 

nelas um rol de exemplos para reforçar os seus argumentos no seu sermão. Quase podemos 

considerar uma teoria da arte de bem pregar, tanto no que se deve dizer, como na maneira de o 

fazer para moralizar. 

Vieira, homem rijo de ação por assim pregar às gentes, sabia ser no convívio pessoal e 

social um verdadeiro sedutor. No entanto, o jesuíta teve muitas perseguições e sofrimentos: 

“Vieira foi perseguido”, diz o seu biógrafo André de Barros, porque “era bom, porque era e 

tinha sido válido, porque era varão único em talentos e sabedoria, e porque a todos fazia sombra. 

Esta foi a culpa das culpas” (Barros 1746: 50). 

Neste sermão é visível a beleza plástica da sua escrita e o desejo de provocar surpresa e 

espanto, por um jogo associativo e analógico, criando sucessivas dificuldades, para 

progressivamente as ir triunfalmente resolvendo, servindo o verbo “movere” e o “docere”, para 

influenciar e persuadir o comportamento do auditório. Como ele próprio diz neste sermão e 

tendo em conta que o termo, vícios, designa tudo aquilo que não é correcto nem justo: “O pregar 

é entrar em luta com os vícios” (Vieira 1959a: 50). 
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Discorrendo no discurso deste sermão, Vieira compara o pregador a Cristo e ao semear, 

porque semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. Nas outras artes, tudo é arte. 

No semear não é assim. É uma arte sem arte: caia onde caír. A transmissão da palavra pelo 

pregador é como uma sementeira. Como motivo central para toda a argumentação, o pregador 

Vieira serve-se da parábola do semeador do Evangelho. Por outro lado, Vieira renova a ideia 

da universalidade de toda a Criação, tendo esta lugar na reflexão teológica. Vejamos como 

semeava o lavrador do Evangelho, exemplo para que o pregador de sermões o seguisse: “Aliud 

cecidit inter spines et simul exortae spinae: caía o trigo nos espinhos e nascia. Aliud cecidit 

super petram et ortum: caía o trigo nas pedras e nascia. Aliud cecidit in terram bonam, et natum: 

caía o trigo na terra boa e nascia. Ia o trigo caindo e ia nascendo.” (Vieira 1959a: 51). Assim 

será e há-de ser a palavra do pregador, pregada com cadência e de forma natural que não pareça 

estudo, mas acaso. 

Reportando-nos ao estilo de crítica vigorosa e incisiva de Vieira nesta peça oratória, e 

não há, no séc. XVII, outras páginas que a igualem em bom senso, bom gosto, justeza na 

observação de estilo que usavam os seus contemporâneos gongoristas - estilo empeçado, 

dificultoso, afetado, encontrado em toda a arte e em toda a natureza.  

Como quase todos os sermões de Vieira, também este reflete como afloramos uma dupla 

leitura, pois trata da transmissão da palavra de Deus pelo pregador: da extrema responsabilidade 

da sua missão, dos métodos e sua eficácia e ainda das potencialidades dos textos bíblicos para 

a indução da fé e da moral. Em tal disposição, é mais desculpável o pregador incorrer em faltas 

contra a gravidade dos textos bíblicos sagrados, do que contra as exigências do público. O estilo 

do pregador, segundo Vieira, tem de ser claro e muito alto, tão claro que entendam os que não 

sabem, e tão alto que tenham muito que entender os que sabem. Tal pode ser o sermão vieiriano: 

“Estrelas que todos vêem e muito poucos as medem” (Vieira 1959a: 121). 

Neste sermão vieirino deparamo-nos com clareza nos passos do método próprio de 

pregar ao estilo de Vieira e que se resumem a: definir a matéria a tratar, reparti-la, confirmá-la 

com a Escritura, confirmá-la com a razão, amplificá-la dando exemplos correspondentes de 

argumentos contrários, tirar uma conclusão, persuadir e/ou exortar. Sem dúvida, o “Sermão da 

Sexagésima” constitui, enquanto teorização sobre a oratória sacra, em certa medida, uma 

espécie de manifesto ou arte poética do verbo lusitano. Vieira delineia nele o modelo e as regras 

fundamentais do “método português de pregar”, o que nos ajuda a olhar criticamente e de modo 

inovador outros sermões ilustrativos do modo ideal de pregar. Segundo Vieira: 
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Há-de tomar o pregador uma só matéria, há-de defini-la para que se conheça, há-de 

dividi-la para que se distinga, há-de prová-la com a escritura, há-de declará-la com a 

razão, há-de confirmá-la com o exemplo, há-de amplificá-la com as causas, com os 

efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão-de seguir, com os 

inconvenientes que se devem evitar; há-de responder às dúvidas, há-de satisfazer as 

dificuldades, há-de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos 

contrários e, depois disto, há-de encolher, há-de apertar, há-de concluir, há-de 

persuadir, há-de acabar. Isto é o sermão, isto é pregação, e o que não é isto é falar 

mais alto (Vieira 1959a: 22). 

Na sua essência, a “arte de pregar” de Vieira não se afasta muito da estrutura da retórica 

vigente: em primeiro lugar surgia o “tema”, ou seja, a passagem evangélica a partir da qual se 

iria construir todo o discurso, no “intróito” eram expostas as ideias fundamentais a serem 

defendidas, em seguida, vem o pedido de auxílio, geralmente à Virgem, o que constitui a 

“invocação”, logo depois aparece o “argumento”, isto é, a parte principal do sermão. Aqui, o 

pensamento vai desdobrar-se progressivamente, apoiando-se em “autoridade”, casos bíblicos, 

alegorias, sentenças de santos e padres, e, finalmente, na “peroração”, retiram-se as lições 

morais de tudo o que foi exposto e incitam-se os fiéis a pô-los em prática no quotidiano e na 

relação de uns com os outros. Assim é definido neste sermão o paradigma da oratória sagrada, 

sendo por isso modelar para o entendimento de outros sermões. Vieira não mais o perderá de 

vista, porque satisfazendo as exigências do gosto alheio e seguindo o pendor da educação 

própria, joga nos conceitos, dos textos bíblicos, um tanto por exibicionismo dialéctico, e muito 

pelo hábito vantajoso da exposição doutrinal cristã a que estava vinculado Vieira prega: 

O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo, que é a palavra de Deus. Os 

espinhos, as pedras, o caminho, e a terra boa, em que o trigo caiu, são os diversos 

corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com 

riquezas, com delícias e nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações 

duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus, e se nasce, não cria raízes. Os 

caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das cousas 

do mundo, umas vão, outras que vêm, outras que atravessam e todas passam, e neste 

é pisada a palavra de Deus, porque ou a desentendem ou a desprezam. Finalmente a 

terra boa são os corações bons ou os homens de bom coração, e nestes prende e 

frutifica a palavra divina com tanta fecundidade e abundância, que se colhe cento por 

um: Et trunctum fecit centuplum. (Vieira 1959a: 8-9) 

Este sermão do Pe. António Vieira revela, porém, que a sua capacidade imaginativa não 

se esgota neste artifícios, a Bíblia é-lhe sem dúvida mina inesgotável, porque ninguém melhor 

do que Vieira a conhece, e as pinturas, e as imagens, e as alegorias, e as comparações e as 

metáforas com que aviva de novo o brilho e veste de formosura o seu estilo de pregar. 

O Pe. António Vieira de tudo fala nos seus sermões, porque a tudo se estende a 

curiosidade dos seus olhos, de todos os sucos da vida se alimenta o seu espírito do conhecimento 



261 

de todas as misteriosas molas psicológicas que põem em ação este jesuíta da Companhia de 

Jesus.  

Este sermão pela beleza e qualidade discursiva para que o seu nome não perecesse na 

história literária e cultural portuguesa, Vieira, pregador cristão, e por isso obrigado a exprimir 

as relações do homem com o absoluto, elevou-se pela sua ascese ao cume da montanha do 

humanismo e dos valores morais.  

E mais uma vez neste sermão, como em muitos outros, com impressionante eloquência, 

ele sabe dilatar esse sonho que lhe garante perpetuidade na atualidade, mais do que a maneira 

da sua expressão, muito mais a profunda intimidade reflexiva e altos pensamentos filosóficos. 

O Pe. António Vieira é perpetuado até hoje pela humanidade fremente de ação e vida 

exterior dedicada aos outros espelhada no testemunho da palavra dos seus sermões.  

Esta humanidade de Vieira na sociedade de hoje pode servir de exemplo e incentivo a 

uma relação mais pacífica e humana entre os homens.  

Ainda hoje os problemas de Vieira persistem perenes e atuais. Devemos seguir o 

pregador a realizar uma obra humaníssima em acção, encontrando a profundidade e altura para 

tal dentro das balizas da fé e da dignidade da vida humana.  

O Pe. António Vieira foi muitas vezes acusado de pretender pasmar o auditório, mais 

do que convertê-lo, como seria de esperar. Mas não nos parece que se possa ir tão longe.  

Vieira soube demarcar bem os seus propósitos relativamente aos farsantes pregadores 

do seu tempo.  

Neste sermão, se o transladarmos para a atualidade, há momentos para apelar à ação, 

momentos para induzir comportamentos religiosos, morais ou cívicos e outros para deixar 

avisos e críticas.  

De todo este conjunto de motivações podemos aferir que, mesmo a certa distância, a 

qualidade de estratégia retórica é sempre bem vinda para a atualidade daqueles que lutam por 

uma sociedade melhor. 

4.2. Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal Contra as de Holanda 

Vieira pregou o “Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal Contra as de 

Holanda” na Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, na cidade da Baía, com o Santíssimo 

Sacramento exposto, sendo este o último de quinze dias nos quais todas as igrejas daquela 

cidade tinham feito sucessivamente as mesmas deprecações, no ano de 1640. 
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Este sermão é um dos de maior eloquência, inspiração e originalidade, sobretudo pela 

sua disposição oratória em forma de colóquio é admirável.  

O “Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal Contra as de Holanda” tem sido 

considerado como o discurso mais veemente e genial que se ouviu em púlpito cristão.  

O Pe. António Vieira incita todas as classes da nação a contribuírem para a defesa 

nacional, perante uma situação aflitiva que esta cidade de novo enfrentava, passados dois anos 

do levantamento do cerco que os holandeses haviam feito à cidade da Baía em 1638.  

De entre o corpus textual de sermões que aqui apresentaremos este é o único marcado 

por um acontecimento histórico de imediata identificação. De facto, a cidade da Baía 

encontrava-se em situação muito difícil, ameaçada pelos holandeses, pela segunda vez. O 

estado de espírito da população era verdadeiramente dramático, em todos os templos se faziam 

preces pelo “Bom Sucesso das Armas de Portugal Contra as da Holanda.”  

É neste sentido que Vieira sobe ao púlpito e prega este formoso e corajoso sermão. 

Formoso pelo estilo e corajoso pela maneira como exprime o seu espírito nacionalista e patriota. 

O conteúdo do título deste sermão não deixa dúvidas sobre este tópico nacionalista. Vieira prega 

pela vitória dos portugueses, nesta guerra injusta e apela ao combate até à derrota dos 

holandeses por todos os meios. Esta pregação apresenta por si mesma todas as armas 

necessárias à plena derrota dos invasores. A exortação a Deus é uma dessas armas, talvez a 

mais importante, para conseguir a vitória contra a Holanda. Nesta pregação, Vieira comenta, 

mais protestando do que orando, o Salmo XLIII: 

Exurge! Quare obdormis, Domine? 

Exurge et me replellas in finem. Quare faciem 

Tuam avertis, oblivisceris inopiae nostrae et 

Tribulations nostrae? Exerge, domine, adjuva 

Nos et redime nós proper nomen tuum 

(Bíblia Salmo 1941 XLIII: 23-26).31 

O Pe. António Vieira, ao escolher o exemplo de David e o conteúdo deste salmo da 

Bíblia, em que pede a Deus que desperte e que venha em auxilio de um povo sofredor que, 

como diz São Jerónimo, é um exemplo aplicável a qualquer povo perseguido, como estava 

sendo o povo português, encontrou simetria eficaz, perseguição, desespero e fé, surpreendendo 

o agrado do ouvinte.

31 Tradução do Salmo XLIII: 23-26 da Bíblia: Desperta! Por que dormes, Senhor? Acorda! Não nos rejeites para 

sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Levanta-te em nosso 

auxílio, e resgata-nos por amor das tuas misericórdias.  
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O plano claro e eficaz traçado por Vieira neste sermão é importante, pois ao fazer de 

Deus o seu interlocutor direto está a abrir a porta a novas investidas à progressiva influência 

dos portugueses no mundo, assumindo um discurso de guerra, antecipando imagens de 

destruição e de degenerescência, de redenção e misericórdia divina, mas sobretudo de exaltação 

extrema das grandes qualidades dos portugueses nesta guerra sem fim. Vieira chama os seus 

ouvintes à ação, à conjugação de vontades para a vitória dos portugueses.  

O amor de Vieira a Portugal desponta neste sermão como uma das mais belas peças da 

oratória sacra do Barroco peninsular. A sua atitude é a de um português que vive e ama 

intensamente a sua história pátria e se apresenta suplicante ao coração de Deus, assumindo não 

uma atitude de súplica, mas de protesto, de repreensão, chegando mesmo à ameaça velada, mais 

do que socorro, pede-lhe contas e responsabilidade sobre o que poderá suceder a este povo de 

fé se lhe faltar o seu auxílio nesta guerra declarada pelos holandeses.  

Assim o Pe. António Vieira segundo este sermão afirma: 

Parece-vos bem, senhor, parece-vos bem isto? Que a mim, que sou vosso servo, me 

oprimas e aflijais, e aos ímpios, aos inimigos vossos, os favoreçais e ajudeis? Parece-

vos bem que sejam eles os prosperados e assistidos de vossa providência, e nós os 

deixados de vossa mão? Nós os esquecidos de vossa memória? Nós o exemplo de 

vossos rigores? Nós o despojo de vossa ira? Tão pouco é desterrarmo-nos por vós e 

deixar tudo? Tão pouco é padecer trabalhos, pobrezas e os desprezos que elas trazem 

consigo, por vosso amor? Já a fé não tem merecimento? Já a piedade não tem valor? 

Já a perseverança não vos agrada? Pois se há tanta diferença entre nós, ainda que 

maus, e aqueles pérfidos por que os ajudais a eles e nos desfavoreceis a nós? (Vieira 

1959a: 308). 

Surge-nos aqui não só o alto conceito e entranhado amor a Portugal, mas também uma 

outra conceção do Pe. António Vieira: a de ligar o destino de Portugal a Deus, uma linha 

constante do seu pensamento.  

Este dado é fundamental e faz com que Vieira não se afaste nunca do valor teológico da 

sua argumentação. Tanto nos exemplos, como na justificação, ele baseia-se nas Escrituras e no 

Novo Testamento, servindo-se deste para esclarecer e confirmar o que no Velho Testamento é 

narrativa e hipótese moral para que a guerra entre homens não se faça nunca. Este sermão, leva 

Vieira, na sua audácia, ao ponto de tentar convencer Deus do excesso – e do perigo para Ele 

próprio – da provação que infligia a tão nobre povo e nação valente de Portugal: 

Abrasai, destruí, consumi-nos a todos, mas pode ser que algum dia, queirais espanhóis 

e portugueses e que os não acheis. Holanda vos dará os apóstolos conquistadores, que 

levem pelo mundo os estandartes da cruz, Holanda vos dará os pregadores evangélicos 

que semeiam na terra dos bárbaros a doutrina católica e a reguem com o próprio 

sangue, Holanda defenderá a verdade de vossos Sacramentos e a autoridade da Igreja 

Romana, Holanda consagrará sacerdotes, e oferecerá o sacrifício do vosso Santíssimo 
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Corpo, Holanda, enfim, vos servirá e venerará tão religiosamente, como em 

Amesterdão, Meldeburgo e Flisinga e em todas as outras colónias daquele frio e 

alagado inferno se está fazendo todos os dias (Vieira 1959a: 312). 

Ainda a propósito das investidas dos holandeses que desde 1638 cobiçavam as nossas 

colónias e por mais de uma vez lá tinham metido o pé para se apossarem à força da guerra da 

cidade da Baía, num quadro de puro realismo fala-nos Vieira do que esta representa na vida do 

homem e dos reinos, embora Portugal tenha saído vitorioso deste conflito.  

O Pe. António Vieira, em ação de graças por essa vitória retumbante, converte-se neste 

sermão numa espécie de cabo militar e descreve com realismo os pormenores da técnica dos 

principais lances da guerra, mostrando-nos pateticamente o inimigo em fuga e deixando ele, na 

pressa, o pão a cozer no forno e as panelas dos soldados a ferver ao lume. Tudo isto constitui 

originalidade nesta peça oratória, a par da censura que o próprio Vieira tece a Deus por 

favorecer os hereges contra os fiéis portugueses e espanhóis.  

Assim no dizer de Vieira: 

Entrarão os hereges nesta igreja e nas outras, arrebatarão essa custódia, em que agora 

estais adorado dos anjos. Tomarão os cálices e vasos sagrados e aplicá-los-ão a suas 

nefandas embriaguezes. Derrubarão dos altares os vultos e estátuas dos santos, 

deformá-los-ão acutilados e metê-los-ão no fogo, e não perdoarão as mãos furiosas e 

sacrilégias as imagens de Cristo crucificado nem as da Virgem Maria! (Vieira 1959a: 

316). 

Hoje, lido a frio, este sermão perde o patético que lhe emprestavam as forças das 

circunstâncias e sentimos através dele um certo artifício hiperbólico para nos comover pelo 

respeito dos direitos do homem e das liberdades fundamentais que devem favorecer a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais e 

religiosos, bem como a necessidade da manutenção da paz, que implica o respeito, a 

fraternidade, a solidariedade e o amor entre todos os seres humanos em relação à sua história e 

ao seu futuro, podendo com liberdade escolher dizendo não à guerra, em favor da paz. Só assim, 

pela experiência e exemplo das guerras travadas nas sociedades antigas, aprenderemos na 

atualidade os custos de uma guerra e as condições que levam a humanidade a fazer a guerra em 

vez de promover a paz e a fraternidade entre os povos como afirma Veira: 

Em tempo que tão oprimidos e tão cativos estamos, que devemos pedir com maior 

necessidade, se não que nos liberteis? Não hei-de pedir pedindo, senão protestando e 

argumentando, pois esta é a licença e liberdade que tem quem não pede favor, senão 

justiça! (Vieira 1959a: 302). 
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Evoquemos o art.º 1.º da Declaração dos Direitos Humanos, promotor da paz entre a 

Humanidade: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 

fraternidade” (art.º 1, Declaração dos Direitos Humanos 1948). 

4.3. Sermão da Visitação de Nossa Senhora 

O “Sermão da Visitação de Nossa Senhora” foi pregado na Baía, no Hospital da 

Misericórdia, no ano de 1640, em presença do recém-chegado Vice-Rei do Brasil, o Marquês 

de Montalvão. Neste sermão, o pregador, fora do exórdio e da peroração, cinge-se ao Evangelho 

segundo o seu estilo. No corpo do sermão entra desembaraçadamente na política, mais como 

estadista do que como pregador.  

Neste sermão exprime Vieira mais político e homem do que padre místico, o reflorir de 

esperanças portuguesas. Nem todas as suas palavras são foguetes festivos, há delas muitas que 

ziguezagueiam como risca-pés, ferindo os vários pés de barro das estátuas temidas, e não faltam 

as que explodem como colubrinas como afirma Vieira: 

Sem justiça se começou esta guerra, sem justiça se continuou, e por falta de justiça 

chegou ao miserável estado em que a vemos. Houve homicídios, houve 

desobediências, houve outros delitos, muitos e enormes que não sei se chegaram a 

tocar na religião, mas nunca houve castigo, nunca houve um rigor que fizesse 

exemplo. (…) Baste por todo o encarecimento nesta matéria, que em onze anos de 

guerra contínua e infeliz, onde houve tantas rotas, tantas retiradas, tantas praças 

perdidas, nunca vimos um capitão, nem ainda um soldado, que com a vida o pagasse. 

Oh! Aprendamos sequer de nossos inimigos, que nesta última fortuna tão grande que 

tiveram, quando com um poder tão desigual nos derrotaram a maior armada que 

passou a linha (Vieira 1959a: 332). 

Vieira na sua capacidade de simpatia humana vem reclamar a justiça desta guerra 

maldita, que não recompensa todo o sangue derramado e não herdado. Somente a justiça deve 

evitar os latrocínios, pois de que resulta andarem descalços e despidos os soldados do mais 

poderoso monarca do mundo, e até a justiça que, como a dos inimigos, sabe cortar cabeças. 

Impõe-se a necessidade de acabar esta guerra e de atalhar novas perdas. “Pois se o inimigo 

quando ganha dá mortes de barato, se quando consegue o intento, se quando se vê vitorioso 

sabe cortar cabeças, nós, que sempre perdemos, e nem sempre por falta de poder, porque não 

atalharemos a novas perdas com castigo exemplar de quem for a causa?” (Vieira 1959: 333).  
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É impressionante o rigor com que Vieira neste sermão afronta os abusos dos 

peninsulares no Brasil. Nenhum outro brasileiro se terá exprimido com tamanha violência 

contra os que exploravam o Brasil. Vieira vitupera a cobiça: 

Esta é a causa original das doenças do Brasil, tomar o alheio, cobiças, interesses, 

ganhos, e conveniências particulares, por onde a justiça se não guarda, e o estado se 

perde. (…) dos que não fazem mais que chupar, adquirir, encher-se ao fim de três ou 

quatro anos, em vez de fertilizarem a nossa terra com água que era nossa, abrem asas 

ao vento e vão chover para Lisboa, desperdiçar a Madrid (Vieira 1959a: 342). 

E Vieira prossegue: “nada lhe luz ao Brasil, por mais que dê, nada lhe monta e nada lhe 

aproveita, por mais que se faça, por mais que se desfaça.” (Vieira 1959: 345). Neste sermão o 

pregador denuncia a exploração dos pobres como uma das causas da decadência do Brasil. 

4.4. Sermão dos Bons Anos 

O “Sermão dos Bons Anos” foi pregado na cidade de Lisboa, na Capela Real, no ano de 

1642. Este sermão faz parte da série dos sermões chamados prognósticos, isto é, pregados por 

Vieira com o intuito de prognosticar as felicidades temporais. O grande orador fez pasmar a 

sua pátria com os prodígios desta oratória. Novos caminhos se ofereciam a este pregador. O 

monarca, confiando na lucidez deste homem e na sua extraordinária sensibilidade, designou-o 

seu conselheiro particular e nomeou-o pregador régio.  

Nesta qualidade, a 1 de janeiro de 1642 proferiu este belíssimo sermão. As palavras 

exaltadas do apaixonado patriota incendiaram os ânimos dos ouvintes incutindo neles a luta 

contra Castela rumo à Restauração, outra bandeira içada pelo combate político de Vieira.   

Estas palavras bem podiam ser de Vieira, mas entram em perfeita sintonia com as suas. 

Vieira, aproveitando os fumos do sebastianismo, projeta em D. João IV os sonhos e a grandeza 

de uma pátria à espera do rei predestinado para salvar Portugal. Contudo, para alcançar e 

consolidar a Restauração era preciso lançar mão dos recursos dos judeus portugueses 

expatriados e dos cristãos-novos radicados em Portugal. Tal não era tarefa fácil, mas constituiu 

mais um desafio para Vieira. Este sermão é ainda um bom exemplo de como Vieira nem sempre 

constrói o seu discurso baseado apenas no texto bíblico. A astrologia nele surge como 

autoridade e para Vieira:  

A matéria dos cometas são os vapores ou exalações da terra subidas ao céu (tomam-

se, então os cometas como emanações da terra), e como o mistério da encarnação 

subiu ao céu a terra de nossa humanidade, que outra coisa parece Cristo hoje com o 
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sangue da circuncisão, senão um cometa abrasado e sanguinolento, e por isso funesto 

e temeroso? (Vieira 1959a: 316). 

É a partir dela que o pregador irá, com toda a agudeza e engenho, tirar a prova das 

felicidades de Portugal, juízo dos anos que vêm. A data é significativa neste sermão pois 

estávamos em plena Restauração. Nele, Vieira, afirmou que o trono da dinastia brigantina ainda 

se considerava inseguro:  

Eis que nele se apregoa a confiança em Deus e na política do rei, eis porque se tira 

partido do sentir colectivo de um povo para fazer de D. João IV o verdadeiro 

Encoberto: tratava-se de conquistar para um trono ainda oscilante o apoio dos que 

comungavam da fé sebastianista (Vieira 1959a: 325). 

O nacionalismo, a restauração e o sebastianismo são tópicos fulcrais neste sermão, que 

auspicia novos ventos e novas vontades para Portugal.  

4.5. Sermão de São Roque 

O “Sermão de São Roque” foi pregado na Casa Professa da Companhia em Lisboa, em 

1642, na festa que faz a São Roque. A peroração deste sermão sendo a mais nobre e mais útil 

parte de todo ele. O “Sermão de São Roque”, editado logo a seguir em folheto, foi também 

vertido para espanhol. Este sermão possui uma estrutura bipartida, o que facilita a sua 

interpretação. Assim, na primeira parte o discurso desenvolve-se num pendor dominantemente 

panegírico e hagiográfico e, na segunda parte, o sermão ostenta marcas retórico-pragmáticas, 

típicas do género deliberativo, veiculando uma mensagem de  essencialmente político.  

O tema da ambição, da cobiça, da vaidade, do poder e do querer é o assunto mais 

frequente tratado pelo orador jesuíta, originando este um discurso sentencioso e geométrico, de 

contornos morais, às figuras ideais dos Santos do séc. XVII. Essa mensagem baseava-se nas 

circunstâncias histórico-políticas da guerra da Restauração. O orador recorreu ao argumento e 

infunde no auditório um efeito “perlocutório” correspondente a um – pathos – de medo em 

relação às consequências do pecado, da injustiça e da ingratidão para com os benefícios da 

divina providência, ou seja, da falta de empenho na defesa da pátria: 

Pergunto: Porque está Deus irado contra Castela, e a castiga tão rigorosamente? Não 

há dúvida, que por seus pecados, por suas maldades, por suas injustiças, por suas 

soberbas, por suas incontinências, boas testemunhas somos, como cúmplices um 

tempo dos mesmos delitos. Pergunto mais: o Deus de Castela é o mesmo que o de 

Portugal, ou outro? Esta pergunta não tem resposta. Pois se deus é o mesmo, e em 

Castela castiga pecados, como há-de premiar pecados em Portugal? Se Castela tem 
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ruína em seus vícios, como havemos nós de ter a segurança nos nossos? (Vieira 1959b: 

52).  

A segunda parte deste sermão é introduzida por um enunciado macroperformativo, 

anunciando um macro ato de petição ao Santo. Funciona como justificação metadiscursiva do 

processo de transição da primeira parte para a segunda parte, realizando-se graças à exploração 

do motivo hagiográfico da peste. São Roque é advogado da peste. Ao uso metafórico com 

sentido moral da palavra “Peste” e “Fé”, para designar os dois erros dos portugueses na Guerra 

da Restauração que foram: a falta de fé, ou seja, o não contributo material de todos, a muita fé, 

isto é, a falta de atitude defensiva. Assim se assegura a articulação temática entre a vertente 

religiosa e política deste sermão: 

Estes são os merecidos prodígios de vossa caridade, glorioso, e poderoso Santo, e pois 

como Divino advogado da peste tão obedecido domínio sobre todos os males 

contagiosos, uma petição vos quero fazer, que será a matéria desta segunda parte, fio 

que não vos veja menos agradável que a primeira, porque os ânimos desejosos de 

fazer bem, mais os lisonjeia quem lhes pede, que quem os louva. A petição que faço, 

e a mercê que vos peço, divino Roque, é, que livreis o nosso Reino de duas pestes mui 

perigosas, que não sei se vão já corrompendo o saudável clima de seus ares (Vieira 

1959b: 63-64). 

Na verdade, a deprecação do auxílio do santo não é mais do que um meio para o 

pregador realizar no sermão um macro ato de apelo ao empenho dos portugueses na defesa da 

pátria restaurada. O orador ainda selecionou alguns episódios hagiográficos, donde procura tirar 

efeitos persuasivos a favor da mensagem política, apresentando o Santo como modelo a imitar 

pelos portugueses: “mas aos fielmente Portugueses baste-vos, o [exemplo] do glorioso São 

Roque, para que assim como ele deu Estado, riquezas, e quanto possuía pela pátria do Céu, 

dêmos nós também com apostada resolução quanto temos pela defesa da nossa” (Vieira 1959b: 

69).  

Até um episódio sobre um cão é usado como exemplo da generosidade que falta aos 

portugueses para a sustentação da defesa da pátria: “Isto sim, que é ser leal, isto sim, que é ser 

exemplo da verdadeira fidelidade: chegar a tirar o pão da boca para sustentar com ele o seu 

senhor” (Vieira 1959b: 69). O sermão perde assim a dimensão política e circunstancial, a sua 

dimensão kairológica, isto é, o realismo dos sermões de Vieira, resumindo-se a um discurso 

puramente hagiográfico e panegírico, onde São Roque é apresentado como modelo moral, com 

as suas virtudes e características, e com episódios hagiográficos, os quais são considerados em 

oposição aos pecados e vícios dos cristãos: a avareza e a ambição são contrapostas à abnegação 

e ao desprendimento material do santo, o egoísmo e a falta de caridade são contrapostos à 
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caridade do Santo, advogado dos doentes da peste, o desprezo pela eternidade e o apego 

mundano são contrapostos à vida simples e austera do santo, o amor desordenado de carne e 

sangue é contraposto à vida de penitência e de sacrifício do santo, que não hesitou em deixar a 

família e a pátria para conquistar a eternidade.  

Ainda na última parte, deste sermão, a propósito de São Roque ser o santo advogado 

contra a peste, Vieira alude às duas pestes que lavraram entre os Portugueses: a pouca fidelidade 

e a muita confiança. No que respeita à pouca fidelidade o sermão refere:  

Adorar e não oferecer, quando o Príncipe está em necessidade, dobrar os joelhos e 

não abrir os tesouros, não é vício de avareza, é crime de infidelidade… Ainda há 

comendas, ainda há rendas, ainda há jóias, ainda há conchas, ainda há galas e regalos, 

e enquanto houver sangue nas veias, haverá muito que dar (Vieira1959b: 70). 

No que respeita ao excesso de confiança fala Vieira: 

Das cidades que, divididas de Castela por um pequeno rio ou uma linha matemática, 

tão confiadas estão em si mesmas, que se não fortificam, havendo que onde estão os 

peitos dos seus cidadãos não são necessárias muralhas; e há cidades que por demais 

que as mandem ter homens a exercitá-las, tem por afronta ou ociosidade este 

exercício, como se fora contra os foros da nobreza a defesa da Pátria (Vieira 1959b: 

71). 

4.6. Sermão de Santo António 

O “Sermão de Santo António”, foi pregado na Igreja das Chagas em Lisboa, no ano de 

1642. Este sermão foca uma faceta do Pe. António Vieira que é a sua intervenção em assuntos 

de política. Na verdade, neste sermão a arte política de Vieira funda-a no Evangelho, para que 

não desdigam da tribuna sagrada e concordem com o género oratório que professa.  

Este sermão é uma belíssima teoria dos impostos, são palavras memoráveis que 

deveriam escrever-se com letras a ouro no gabinete de ministros e na sala das nossas 

assembleias legislativas. Vieira no discurso desta peça oratória fala-nos de um aspeto da vida 

nacional. Atravessando Portugal uma situação de crise e de guerra contra os espanhóis foi 

necessário, para suportar tal crise de guerra, uma vultosa contribuição da nação, cerca de dois 

milhões e quatrocentos mil cruzados. Para arranjar as receitas necessárias, esta questão foi 

levantada pelo monarca nas cortes de setembro de 1642. Logo esta medida suscitou 

divergências na divisão deste tributo pelos três estratos sociais, clero, nobreza e povo.  
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Através do “Sermão de Santo António”, Vieira procurou resolver a contenda de modo 

justo e de forma que os sacrifícios fossem repartidos equitativamente. Nas palavras deste orador 

podemos escutar: 

O maior jugo de um reino, a mais pesada carga de uma república são os imoderados 

tributos. Se queremos que sejam leves, se queremos que sejam suaves, repartem-se 

por todos. Não há tributo mais pesado que o da morte, contudo todos o pagam e 

ninguém se queixa, porque é tributo de todos. Se uns homens morreram e outros não, 

quem levara em paciência esta rigorosa pensão da imortalidade? Mas a mesma razão 

que a estende, a facilita, e porque não há privilegiados, não há queixosos (Vieira 

1959a: 156). 

Vieira, dirigindo-se a cada uma das ordens desta contenda, vai exortá-las a que cada 

uma cumpra a sua parte. Assim o clero diz: 

porque, se atentamente se lerem as nossas crónicas, apenas se achará templo ou 

mosteiro em todo o Portugal, que os reis portugueses com seu piedoso zelo ou não 

fundassem totalmente, ou não dotassem de grossas rendas, ou não enriquecem com 

preciosas dádivas. Impossível coisa fora deter-se em matéria tão larga e inútil e tão 

sabida. Concorram, pois as igrejas a socorrer a seus fundadores, a sustentar a quem as 

enriqueceu e a oferecer parte das suas rendas às mãos de cuja realeza receberam todas. 

Mas é isto justiça que liberalidade, mas é obrigação que benevolência, mas é 

restituição que dádiva (Vicente-Águas 1986: 27-28). 

À nobreza dirige-se assim: 

Por duas razões principalmente me parece que corre grande obrigação à nobreza de 

Portugal de concorrer com muita liberalidade para os subsídios e contribuições do 

reino. A primeira razão é porque as comendas e rendas da coroa, os fidalgos deste 

reino são os que logram e lograram sempre, e é justo que os que se sustentam dos bens 

da coroa, não faltem à coroa com seus próprios bens. […] A segunda razão porque a 

nobreza de Portugal deve servir com sua fazenda a el-rei, nosso senhor, que Deus 

guarde, mais que nenhuma outra nobreza a outro rei, é porque ela o fez. Já que a 

fidalguia de Portugal saiu com a glória de levantar o rei, não deve querer que a levem 

outrem de o conservar e sustentar o Reino. Fazer e não conservar, é insuficiência de 

causas segundas inferiores: os efeitos das causas primeiras dependem delas: “In fieri 

et conser- vari”. É verdade que muitas das vezes tem maiores dificuldades o conservar 

que fazer, mas quem se gloria da feitura não deve recusar o peso da conservação. […] 

Nobreza de Portugal, já o fizeste ao rei, conservá-lo agora é o que resta, ainda que 

custe: “Ego feri, ego feram”. Muito foi fazer um rei com uma palavra, mais é 

conservá-lo com todo o sangue das veias da coroa de tão grande façanha. Sangue e 

vidas é o que peço, que a tão ilustres e generosos ânimos, petição fora injuriosa falar 

em fazenda (Vicente-Águas 1986: 28). 

E finalmente dirigiu-se à terceira ordem, ao povo nos seguintes termos: 

Seguia-se agora, segundo a ordem que levamos, exortar o povo aos tributos, mas não 

cometerei eu tão grande crime. Pedir perdão aos que chamei povo, isso sim. Em 

Lisboa não há povo. Em Lisboa não há mais que dois estados – eclesiástico e nobreza. 

Vassalos que com tanta liberalidade despendem o que têm, e ainda o que não têm, por 

seu rei, não são povo (Vicente-Águas 1986: 28-29). 
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4.7. Sermão do Rosário 

Ainda em pregação por terras brasileiras, Vieira profere o “Sermão do Rosário”. 

Vejamos como nesta peça oratória se patenteiam outros aspetos do seu pensamento e da sua 

ação. Nenhum sermão como este para melhor nos informar da sua capacidade humaníssima 

para com os que sofrem com as misérias que a escravatura lhes provocava. De entre todos os 

sermões brasileiros, este é um dos que assume e põe em evidência a defesa dos índios e é dos 

poucos que alude e descreve a trágica situação dos escravos negros nos engenhos de açúcar, 

Vieira relata, “A gente preta tirada das brenhas da sua Etiópa passada ao Brasil parece desterro, 

cativeiro e desgraça, mas é milagre” (Vieira 1959a: 132). 

Ao lermos este “Sermão do Rosário”, pregado em dia de São João, sentimos que nada 

tão audacioso a tal respeito teria ressoado em templo português. O escravo foi neste sermão 

comparado a Cristo crucificado, porque são torturas cruciais as torturas do engenho de açúcar: 

“Cristo despido e vós despidos; Cristo sem comer e vós famintos; Cristo em tudo maltratado e 

vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de 

tudo isto se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada com paciência, também será 

merecimento de martírio” (Cidade 1940: 30-31).  

Este quadro poderá sem dúvida ilustrar na atualidade a realidade dos presos de 

consciência que se encontram privados da sua liberdade e sofrem restrições físicas, em qualquer 

lugar, por suas crenças, raça, sexo e idioma ou por outros quaisquer motivos.  

Vieira na comparação que faz neste sermão entre os escravos e Jesus Cristo dá-nos o 

exemplo histórico dos presos de consciência. Jesus da Galileia foi detido, encarcerado, 

torturado e morto por crucificação em Jerusalém. Foi acusado, segundo o critério das 

autoridades religiosas do seu tempo, de falar e pregar contra a Lei de Deus de Israel. A sua 

atividade foi pacífica, tal como narram os Evangelhos, e da cruz a sua humaníssima 

generosidade solicitou a Deus-Pai o perdão para os seus assassinos.  

Do alto da cruz disse: “Pai, perdoai-lhe, porque não sabem o que fazem!” (Bíblia 1941: 

70). 

Nesta linha como exemplos historicos de presos de consciência stricto sensu temos os 

escravos de todas as épocas, pois seria hipocrisia circunscrevê-los apenas aos tempos antigos, 

já que na atualidade uma nova escravatura continua encapuzada e presente na vida de muitos 

seres humanos, os escravos privados desde o seu nascimento do direito fundamental e 
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inalienável de considerar-se e sentir-se pessoa titular de direitos intransmissíveis delegados aos 

brancos para todos os abusos numa verdadeira degradação da pessoa.  

O escravo foi ao longo de toda a história da humanidade objeto de quase todas as 

transgressões e abusos, merecendo destacar o seu “nascimento”, a valorização da sua pessoa 

como “animal inferior”, “animal de reprodução”, “material de transacção”, “objeto de desfrute 

sexual”, “incapaz de pensar, compreender, decidir, votar” e “sem alma”. Isto na realidade basta 

para nos impressionar hoje, mas também o verbo de Vieira o conseguiu no seu tempo usando 

este tema como o meio de mais vivamente impressionar o auditório ao proferir este sermão. Ao 

mesmo tempo ele goza, como artista, o prazer da representação plástica, que é uma das 

tendências e aptidões do seu génio. Ao pintar este quadro de escravidão humana não dispensa 

o orador de juntar ao simples enunciado dos suplícios da cruz, a descrição dos suplícios do

engenho de açúcar – o doce inferno dos escravos. Assim Vieira escreve: 

E verdadeiramente quem vir, na escuridão da noite, aquelas fornalhas tremendas 

perpetuamente ardentes, as labaredas que estão saindo a borbotões de cada uma pelas 

duas bocas ou ventas, por onde respiram o incêndio, os etíopes ou ciclopes em suor, 

tão negros como robustos, que subministram a grossa e dura matéria ao fogo, os 

forcados com que o revolvem e atiçam, as caldeiras ou lagos ferventes com os cachões 

sempre batidos e rebatidos, já vomitam espumas, já exalando nuvens de vapores, mais 

de calor que de fumo, e tornando-os a chover para outra vez os exalar, o ruído das 

rodas, das cadeias, da gente toda de cor da mesma noite, trabalhando vivamente e 

gemendo tudo ao mesmo tempo sem momento de tréguas nem de descanso, quem vir 

enfim toda a máquina e aparato confuso e estrondoso daquela Babilónia, não poderá 

duvidar, ainda que tenha visto Etnas e Vesúvios, que é uma semelhança de inferno 

(Vieira 1959a: 312). 

Os tormentos do inferno vividos pelos escravos, todos eles encontram consolação nas 

místicas esperanças da devoção do Rosário, porque da parte de seus senhores, só dureza de 

tratamento, sem respeito pelos direitos fundamentais do homem, o que agrava os contrastes 

entre a situação de ambos, senhores e escravos: “Eles mandam e vós servis, eles dormem e vós 

velais, eles descansam e vós trabalhais, eles gozam o fruto dos vossos trabalhos, e o que vós 

colheis é um trabalho sobre o outro” (Vieira 1959a: 313).  

O que importa aqui acentuar é que, falando assim, Vieira vai desafiar toda uma classe 

numerosa e influente violadora dos direitos humanos. Vieira não se vai refugiar nas tradições 

da Companhia de Jesus, pois o seu temperamento não se contentará apenas em suavizar os 

sofrimentos infligidos pelos homens com as esperanças de felicidade celeste, mas é na ação 

efetiva que ele se vai debater em defesa dos direitos fundamentais do homem escravizado. O 
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seu cartel de desafio por esta causa será o duelo que vai travar no plano das realidades deste 

mundo.  

Certamente será esta ideia perfeitamente atual. Não basta a palavra denunciando os 

abusos pelo cumprimento dos direitos humanos; é necessário a ação real como forma de 

moralizar e de alterar comportamentos que tragam mais respeito e dignidade ao homem e ao 

homem escravo. Vieira remete-nos para São Paulo que, ao escrever a Primeira Epístola aos 

Coríntios, afirmou: 

permaneça cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado. Eras 

escravo quando foste chamado? Não te preocupes com isto. Ao contrário, ainda que 

te pudesses tornar livre, procura antes tirar proveito da tua condição de escravo. Pois 

aquele que era escravo quando chamado pelo Senhor, é um liberto do Senhor (Bíblia 

1941: 77). 

Desta forma já se pode prever no Vieira pregador deste sermão os golpes mais fundos e 

certeiros aos ímpios e também ao mesmo tempo as galhardas e generosas carícias do seu 

humanismo moralizador aos que respeitam o homem na sua liberdade e dignidade humana, 

assim como no direito à vida livre e justa. Assim, Vieira refere: 

não se pudéra, nem melhor nem mais altamente, descrever que coisa é ser es- cravo 

em um engenho do Brasil. Não ha trabalho, nem genero de vida no mundo mais 

parecido à Cruz e Paixão de Christo, que o vosso em um d’estes engenhos (Vieira 

1959a: 309).  

O jesuíta revela, a cada passo pela ação diretiva, construtiva, transformadora e 

dominadora, as misérias do grande drama coletivo do homem do seu tempo, que passados 

alguns séculos não deixa de ser também o drama coletivo do homem atual. Segundo Vieira: 

só resta a ultima razão, ou sem razão, porque os senhores desprezam os escravos, que 

é a vileza e miséria da sua fortuna. Oh fortuna! Virá tempo, e não tardará muito, em 

que esta roda dê volta, e então se verá, qual é melhor fortuna, se a vil e desprezada 

dos escravos ou a nobre e honrada dos senhores (Vieira 1959a: 113) 

4.8. Sermão do Mandato 

O “Sermão do Mandato” foi pregado na cidade de Lisboa na Capela Real, no ano de 

1645. Este sermão é um bom exemplo de como Vieira conseguiu ser fascinante, pelo facto de 

este ser um exercício de estrita edificação e interpretação teológica ao jeito vieirino, 

confirmando a sua capacidade especulativa em torno do uso exemplar de inspiração nos textos 

bíblicos, independentemente de outras motivações. Outra característica deste sermão é tratar-
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se realmente de uma pérola concetista/cultista da oratória sacra bem ao gosto estético de Vieira 

e da sua época. Vieira estava num momento de intensa atividade política, mas nunca descurou 

o seu trabalho estritamente religioso.

Vieira neste sermão propõe um quadro retórico que o distingue de outros sermões, pois 

não é tão explicitamente exortativo ou crítico e não se dirige como de costume a um público 

particular.  

Neste sermão, Vieira, como que mandatado por Deus, desenvolve a problemática do 

amor de Cristo, talvez a mais complexa na discussão teológica. Este sermão baseia-se como 

ponto de partida em associações e antíteses: conhecimento e ignorância; amor e conhecimento; 

amor e ignorância. Assim segundo Vieira: 

Primeiramente só Cristo amou, porque amou sabendo: Sciens. Para inteligência desta 

amorosa verdade, havemos de supor outra não menos certa, e é que, no Mundo e entre 

os homens, isto que vulgarmente se chama amor, não é amor, é ignorância. Pintaram 

os Antigos ao amor menino, e a razão, dizia eu o ano passado, que era porque nenhum 

amor dura tanto que chegue a ser velho. Mas esta interpretação tem contra si o 

exemplo de Jacob com Raquel, o de Jónatas com David, e outros grandes, ainda que 

poucos. Pois se há também amor que dure muitos anos, porque no-lo pintam menino? 

Desta vez cuido que hei-de acertar a causa. Pinta-se o amor sempre menino, porque, 

ainda que passe dos sete anos, como o de Jacob, nunca chega à idade de uso da razão. 

Usar da razão e amar, são duas cousas que não se juntam. (…) Nunca houve 

enfermidade no coração que não houvesse fraqueza no juízo. Por isso os mesmos 

pintores do amor lhe vendaram os olhos. (…)  Quem ama porque conhece, é amante; 

quem ama porque ignora, é néscio. Assim como a ignorância na ofensa diminui o 

delito, assim o amor diminui o merecimento. Quem, ignorando, ofendeu, em rigor não 

é delinquente, quem, ignorando, amou, em rigor não é amante (Vieira 1959a: 325-

326). 

Vieira, seguindo os ensinamentos de Pedro, Lucas e João, constrói afinidades entre 

diferentes testemunhos autorizados sobre a vida de Jesus Cristo e o princípio do conhecimento 

como forma de validar o sentido humano da sua missão entre os homens. 

Num estilo um tanto labiríntico e elíptico, deduz-se facilmente a questão central deste 

sermão que é somente a valorização da natureza do amor de Cristo e a divulgação da dedicação 

desse amor de Cristo aos homens para um mundo mais humano. Entre os evangelistas, que dão 

conta deste desígnio e o relatam, parece ser João o que melhor compreende a necessidade da 

divulgação da dedicação do amor de Cristo aos homens, reconhecendo o valor dessa tarefa e a 

necessidade que lhe cabe.  

Da mesma forma, o pregador tem o dever de manter este elo de transmissão, desta vez 

valorizando a componente pedagógica e o seu papel de interpretativo e morigerador, regulador 

dos costumes e das práticas religiosas face a esta verdade do amor de Cristo pelos homens. 
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Reconhecemos de forma clara o valor deste sermão pela diferença que marca relativamente a 

outros sermões de Vieira, que cuida para que se tenha sempre na memória o conhecimento de 

Cristo.  

Serve este sermão para nos lembrarmos da dimensão do seu sacrifício, o sacrifício 

cristológico, cabendo aos pregadores de hoje, como aos evangelistas de outrora, difundir este 

saber e testemunho.  

A arte retórica aparece aqui ao serviço da fé católica, pois trata-se de um sermão de pura 

edificação religiosa: “Deus amou sabendo, como se amara ignorando, e os homens foram 

amados, ignorando, como se foram amados, sabendo. Vá agora o amor destorcendo estes fios. 

Espero que todos vejam a finura deles” (Vieira 1959a: 345). 

Todo o discurso se baseia neste conceito. Progressivamente, vão tomando forma 

exemplos do desconhecimento do homem no amor: a ignorância de si mesmo, daquele que se 

ama, e, até, do próprio amor. Como tudo isto encaixa no mundo atual onde cada vez mais se 

esquece o amor entre homens e onde implacavelmente o ódio avança!  

Nas palavras deste sermão, Vieira demonstra o modo como as realidades da vida 

sentimental ganham uma nova dimensão na verdade humana que transparece em inúmeras 

passagens do sacrifício de Cristo.  

 

4.9. Sermão da Primeira Dominga do Advento ou Sermão do Juízo 

 

O “Sermão da Primeira Dominga do Advento” ou “Sermão do Juízo” foi pregado na 

Capela Real, em 1650. Neste sermão, o orador, depois de apresentar o tema do Juízo Final, o 

qual ocupa grande parte do sermão, estabelece a distinção entre pecados de omissão e de 

consequência. Exemplificando, diz Vieira que os nossos governantes, pela ingerência, 

corrupção, ambição, causam grandes danos ao reino e, por isso, não escaparão à condenação 

eterna. Vieira tece o seu discurso sobre a Corte, numa altura em que o seu prestígio começava 

a sofrer alguns abalos.  

Ao lermos o “Sermão do Advento” ou “Sermão da Primeira Dominga do Advento”, 

vemos como este sermão nos assombra pela erudição vastíssima do seu orador e ainda pela 

forma como Vieira trata das contas que devemos prestar a Cristo no Dia do Juízo Final. 

O sermão está dividido em duas partes, uma que trata da história universal, da 

decadência dos impérios antigos e a segunda do assunto terrível do julgamento Divino. Este 

sermão causa algum temor, assim como alguma crispação de nervos, pois como diz o Padre 

António Honorati, ele é um dos melhores dos quantos pregou Vieira.  



276 

O pregador neste sermão faz passar perante ele uma galeria que é a própria projeção do 

mesmo auditório. E levantando a dificuldade de caber todo o mundo no Vale de Josafat, 

responde, comentando o versículo bíblico Stellae cadent de coelo. Como, se “Todas as estrelas, 

menos duas, são maiores que a Terra?” (Vieira 1959a: 107). 

Vieira defende neste sermão que perante o Juiz Supremo irão comparecer, os bispos, os 

religiosos e os reis, que serão julgados pelos atos praticados em vida. Tudo é ensejo para Vieira 

usar para castigar os seus inimigos e tecer críticas à vida social pública. Vieira empolga o 

auditório pelo abrupto do exórdio: “Abrasado finalmente o mundo e reduzido a um mar de 

cinzas tido o que o esquecimento deste edificou sobre a terra…” (Vieira 1959a: 109).  

Este sermão, pelos exageros com que Vieira traçou a realidade paupérrima do reino em 

todos os quadrantes, foi censurado pela Inquisição, constituindo verdade que o discurso de 

Vieira proferido neste sermão contém para os inquisidores proposições que exprimem audácias 

concetuais consideradas algumas delas heresias fugindo às autoridades teológicas, sendo 

merecedoras de reprovação pelo arrojo das palavras nele proferido.  

Sabemos que era moda na época o recurso, na oratória sagrada, a agudezas 

interpretativas às quais os pregadores, para exibirem todo o seu engenho, sacrificavam muitas 

vezes a ortodoxia. Vieira vem a ser vítima dessa agudeza de estilo oratório. Mas evidenciemos 

que neste sermão tal processo pelos exageros a que chegou Vieira, tornou-se num sermão de 

degeneração da parenética barroca e por esta feição polémico, não escapando à fúria crítica e 

satírica da Inquisição.  

Com efeito, este sermão, mais do que constituir um perigo para a fé, serviu de prova 

para a Inquisição que não perdia a vontade de liquidar e trucidar o seu velho inimigo, sobre o 

qual já caíam denúncias sobre a sua acção política dedicada a D. João IV que lhe granjeou 

invejas, rivalidades e ódios. Será escusado dizer que de pouco valeu a defesa e o repúdio por 

tais injustiças deste jesuíta.  

Atentemos sobre este facto no que diz Margarida Vieira Mendes: “De qualquer modo, 

isto é importante. Vieira mantém sempre as proposições censuradas, ainda que, alterando-lhes 

os co-textos, o que significa exatamente a sua apologia e vitória que pretende alcançar sobre o 

Santo Ofício” (Mendes 1989: 385). 

Sobre as relações de Vieira com o Santo Ofício na época, este sermão permite 

comprovar, nas suas variantes, uma certa ambiguidade na atitude do jesuíta, homem de sentido 

prático não deixou de ter um certo receio e cautela, apesar de nunca abandonar o sentimento de 
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orgulho triunfante, que lhe vinha das vitórias alcançadas sobre os seus inimigos em outras 

batalhas que travou. Vieira estava acostumado às reviravoltas da fortuna. Lutador irredutível, 

não se dava facilmente por vencido.  

A oposição que o seu espírito inovador, contestador e transformador a cada passo 

encontrava ou provocava era incapaz de desanimá-lo. As derrotas faziam parte da sua vida de 

combatente. Nesses intervalos meditava nos novos meios e nas novas armas para a batalha 

seguinte. Se dependesse dele, a luta não havia de cessar. Com olhos fitados mais além, seguia 

caminhos corajosos, arriscados, sinuosos e de vez em quando passíveis de lhe trazer dissabores, 

como foi o processo inquisitorial. Lembremos aqui, para refutar, o comentário de Hernâni 

Cidade sobre o Processo inquisitorial de Vieira, quando afirma: 

Daqui em diante, será sempre, na defesa que vai escrever e nos interrogatórios a que 

será submetido, o mesmo movimento pendular entre acatamento à decisão romana e 

aflito, repetido apelo a que lhe façam justiça à pureza da alma católica, quaisquer que 

hajam sido os desvios do espírito exaltado (Cidade 1958: 28). 

Na obra intitulada Padre António Vieira, Hernâni Cidade, ao comentar a apologia de 

Vieira, manifesta o seu espanto perante a bagagem cultural e teológica que o jesuíta ostenta 

quando se socorre apenas da memória para se defender das acusações heréticas: 

É deveras espantoso como aquela prodigiosa memória pôde reunir em torno a si, na 

cela da Inquisição, em presença espiritual, todo um numeroso conclave de Santos, 

Profetas, Evangelistas, Santos Padres, exegetas da Escritura, autores profanos, da 

antifuidade clássica ou dos temos cristãos, de todos os quais colhe apoio, 

confirmações e provas das proposições que a Inquisição lhe censurava como 

heterodoxas ou com cheiro a judaizantes (Cidade 1958: 88-89). 

A manifestação de orgulho de Vieira manifesta-se no facto de algumas proposições 

sobre as quais foi interrogado, negando tê-las pronunciado, figuram efetivamente na versão 

escrita deste sermão incluída no I.º tomo dos seus sermões. Recordemos que o enunciado escrito 

evidencia o desejo de vingança de Vieira sobre os inimigos, sobretudo da Inquisição. Se nos 

lembrarmos que Vieira já se encontrava na posse do breve papal que lhe servia de escudo 

protetor contra as arremetidas do Tribunal do Santo Ofício, por tudo o que passou aquando do 

seu processo inquisitorial, já não se livrava o jesuíta dos receios, da preocupação e da ansiedade 

da morosidade na edição do seu I.º tomo de sermões. Variantes como as que encontramos neste 

sermão também existem nos passos de outros sermões, pensamos ainda que motivados pela 

problemática do seu processo inquisitorial. É disso exemplo, um outro sermão intitulado 

“Sermão das Chagas de São Francisco”, pregado no ano de 1646, em que os destinatários 
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indiretos dos passos deste sermão são também os inquisidores e teólogos rivais de Vieira, 

perante os quais o pregador põe à prova a sua competência teológica e a sua perspicácia 

exegética. 

Nesta perspetiva, ainda no “Sermão do Juízo”, na magnífica cena do Juízo Final, 

processo intensificador de um – pathos – de terror sobre o auditório, o pregador descreve a 

separação entre os bons e os maus, a que nem os sumos pontífices escapam, nem mesmo, como 

se adivinha implicitamente, os inquisidores: 

E separarão os Pontífices maus dentre os Pontífices bons. Eu bem creio, que serão 

muito raros os que hão-de condenar, mas haver de dar conta a Deus de todas as Almas 

do mundo, é um peso tão intenso, que não será maravilha, que sendo homens levasse 

alguns ao profundo (Vieira 1959b: 157). 

Este sermão, tal como outros, regista, na sua génese, variantes determinadas por fatores 

auto-biográficos. A relação estreita de Vieira com o soberano, D. João IV, teve importância 

crucial no percurso de vida do jesuíta. Pregador de renome, valido de D. João IV, conselheiro 

influente em temerárias decisões de Estado, embaixador em difíceis missões diplomáticas, 

Vieira gozou na Corte de grande protagonismo, que crescia na proporção do antagonismo que 

nos seus émulos suscitava, os quais, apesar da proteção real do adversário, lograram fazê-lo 

tombar do seu estado de graça, que não mais conseguiu recuperar junto de D. Pedro. Esta 

situação de desgraça, que sucedeu ao estado de graça de Vieira, pela inveja, e que culminaria 

com o processo inquisitorial, não poderia deixar de influenciar a inventio de muitos sermões, 

quer no púlpito quer na estampa. Mais uma vez Hernâni Cidade refere este aspeto: 

Assim ao refazê-los [os sermões], mais uma vez os actualiza com referências e 

comentários e acontecimentos que lhe eram posteriores, como sucede no Sermão de 

São Roque. Passando mentalmente em revista os acontecimentos em que tinha 

intervido, de novo a paixão o tomava, reaquecendo de vida a velha peça oratória, que 

assim lhe saía como se acabasse de a proferir, e actualizada com toda a experiência 

ulterior (Cidade 1985: 109). 

Todos os sermões pregados por volta de 1650 refletem a crise de Vieira que via o seu 

prestígio abalado por falhanços diplomáticos e a sua relevância política diminuída, para 

contentamento dos seus inimigos cortesãos e rivais religiosos. Também a Inquisição ia 

acumulando provas para consumar a sua vingança, o que viria a acontecer depois do intenso 

período de missionação de Vieira no Maranhão. 

A pregação do “Sermão do Juízo”, a que nos temos vindo a referir, insere-nos sem 

dúvida no contexto biográfico, interligando o sermão e a vida do pregador dificilmente se 
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entendendo um sem a outra. Isto por vezes transformou, segundo João Lúcio Azevedo, “o Pe. 

António Vieira no homem mais aborrecido de Portugal” (Azevedo 1992: 137). 

A nível temático e tópico, abrangendo também a dimensão pragmática e ilocutória, 

como a do “Sermão do Juízo”, temos mais três sermões circunscritos ao Advento, mais 

precisamente o “Sermão da Segunda Dominga do Advento”, o “Sermão da Terceira Dominga 

do Advento” e o “Sermão da Quarta Dominga do Advento”.  

Terão sido estes sermões pregados em 1650 no mesmo local, na Capela Real e no 

mesmo contexto do “Sermão do Juízo Final”. Refiramos então outro sermão enquadrado no 

Advento, o “Sermão da Terceira Dominga do Advento”, pregado também na Capela Real.  

Este sermão é um dos mais primorosos de quantos pregou Vieira, pois participa do 

género das conferências morais. Por isso, o seu estilo não é muito veemente, mas sim elegante 

chistoso, prático e insinuante. 

O Pe. António Vieira aproveitava quando vinha a época da Quaresma, esse tempo de 

penitência, para apresentar aos seus ouvintes o quadro de uma sociedade não governada por 

princípios cristãos: os grandes viviam atolados em vários vícios apoiados na sua fortuna 

totalmente deslembrados de Deus e dos seus deveres para com os pobres. 

Neste sermão Vieira foca com audácia o problema social. O mesmo faz atacando os 

poderosos do reino, denunciando corajosamente as injustiças e excessos praticados, a 

ociosidade e parasitismo da fidalguia, que se mantém num estado de opulência e luxo, embora 

esteja crivada de dívidas e não pague sequer as soldadas dos seus criados e servidores, como 

afirma Vieira:  

Nos pecados do homem, se ajunta o poder com o apetite, não há honra, não há 

honestidade, não há estado, nem ainda profissão, por sagrada que seja, que se não 

empreenda, que se não conquiste, que se não sujeite, que se não descomponha. E nos 

pecados do ministro, se o poder se ajunta com a ambição, com a soberba, com o ódio, 

com a vingança, com a inveja, com o respeito, com a adulação, não há lei humana 

nem divina que se não atropele, não há merecimento que se aniquile, não há 

incapacidade que se não levante, não há pobreza, nem miséria, nem lágrimas quase 

não acrescentem, não há injustiça que se não aprove, não há violência, não há 

crueldade, não há tirania que se não execute. E como estes são os abusos, os excessos 

e as durezas do poder, justíssimo é que o juízo do Omnipotente seja duríssimo e que 

os poderosos, pois, assim são os poderosos, sejam poderosamente atormentados 

(Vieira 1959a: 100).  
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4.10. Sermão da Primeira Dominga da Quaresma 

O “Sermão da Primeira Dominga da Quaresma” foi pregado no Maranhão em 1655 e 

posteriormente pronunciado também na Capela Real, aquando da presença do missionário em 

Lisboa para junto do rei diligenciar a obtenção de maior apoio às missões. Este apresenta-se 

com uma feição documental de uma façanha do pregador em prol de uma causa a que se 

entregou tão afoitamente Vieira e que fica assim documentada, na perenidade da escrita dos 

sermões vieirinos. Este sermão é exemplo de um Vieira que parece entrar em contradição – se 

é que um homem como Vieira ilustre de pensamento e ação algum dia entrasse em contradição 

– entre o mundo português de economia baseada na exploração colonialista e o mundo

brasileiro em que a economia se baseava na exploração do solo. 

O Pe. António Vieira compreende a razão desta complexidade acima dos homens do 

seu tempo. Desta aparente contradição surgem os conflitos reais da sua época, a sua qualidade 

de peregrino, a sua participação biográfica na elaboração de planos de  político e social. Tudo 

isto preparou o terreno sobre o qual se assentou o seu discurso plurívoco e polissémico.  

Este sermão serve-nos para refletir como esta aparente contradição permanece pungente em 

Vieira, por um lado, um espírito político nacional e mesmo mercantilista e, por outro, um 

espírito religioso messiânico com o qual procura resolver a sua ambiguidade interior. 

A verdade de Vieira reside na conciliação deste drama pungente de vida grandiosa em 

acontecimentos de homem do mundo com o humanismo e a moral. Mais uma vez neste sermão 

Vieira procura convencer os colonos a desistir de ter os indígenas como escravos. A audácia de 

Vieira era grande, mas a convicção que ele tinha no poder de persuasão da sua palavra era ainda 

maior. Vieira propõe não só que não se escravize os índios, mas também que se dê liberdade 

aos que estão em cativeiro. Asim de acordo com Vieira: 

Todo o homem que deve serviço ou liberdade alheia e podendo-a restituir, não restitui, 

é certo que se condena: todos ou quase todos os homens do Maranhão devem serviços 

e liberdades alheias e podendo restituir, não restituem logo todos ou quase todos se 

condenam (Vieira 1959a: 13). 

Neste sermão Vieira serve-se de simples instrumentos de enunciado e de argumentação 

para fazer ouvir a sua voz pessoal, a única que verdadeiramente ecoa: são os exemplos 

adequadamente selecionados, em personagens bíblicas, projetando-se o autor no enunciado, 

numa poética do espelho, tipicamente barroca, onde são abolidas as fronteiras entre a história e 

o discurso, entre a enunciação e o enunciado. A reinvenção alimenta-se neste sermão como em
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muitos outros na vida do pregador, o que dá a este sermão um realismo natural de coisa vivida 

e que por tal realismo humano ainda se perpetua no homem atual igualmente como realidade 

viva e experimentada e da qual todos podemos sorver o exemplo.  

Ainda dentro dos sermões proferidos na quadra da Quaresma vamos também fazer 

referência ao “Sermão da Quinta Dominga da Quaresma”, onde Vieira nos revela a sua grande 

inteligência e apurada argúcia, pois as suas conclusões são sempre otimamente deduzidas e 

provocam no auditório que o ouve aquelas reações psicológicas e morais que o pregador 

pretende provocar. Vieira atuou diretamente nos acontecimentos sociais, nobilitando-os de 

humanitarismo, de forma que os comportamentos dos seus compatriotas mudassem pelo poder 

dos seus exemplos, dos seus conselhos e das suas soluções.  

Segundo Vieira: 

Entremos e vamos examinando o que virmos, parte por parte. Primeiro, que tudo vejo 

cavalos, liteiras e coches, vejo criados de diversos calibres, uns com libré, outros sem 

ela, vejo galas, vejo jóias, vejo baixelas, as paredes vejo-as cobertas de ricos tapizes, 

das janelas vejo ao perto jardins, e ao longe quintas; enfim, vejo todo o palácio e 

também o oratório, mas não vejo a fé. E por que não aparece a fé nesta casa? Eu o 

direi ao dono dela. Se os vossos cavalos comem à custa do lavrador e os freios que 

mastigam, as ferraduras que pisam, e as rodas e o coche que arrastam são dos pobres 

oficiais, que andam arrastados sem poder cobrar um real, como se há-de ver a fé na 

vossa cavalariça? Se o que vestem os laicos e os pajens, e os socorros do outro exército 

masculino e feminino, depende das mesadas do mercador que vos assiste, e no 

princípio do ano lhe pagais com esperanças e no fim com desesperações o risco de 

quebrar, como se há-de ver a fé na vossa família? Se as galas, as jóias, e as baixelas, 

ou o Reino ou fora dele, foram adquiridas com tanta injustiça e crueldade, o que o 

ouro e a prata derretidos, e as sedas se espremeram, haviam de verter em sangue, como 

se há-de ver a fé nessa falsa riqueza? Se as vossas paredes estão revestidas de 

preciosas tapeçarias, e os miseráveis a quem despistes, para as vestir a elas, estão nus 

e morrendo de frio, como se há-de ver a fé nem pintada nas vossas paredes? Se a 

Primavera está rindo nos jardins e nas quintas e nas fontes estão os olhos da triste 

viúva e dos órfãos, a quem nem por obrigação nem por esmola satisfazeis ou 

agradeceis o que seus pais vos serviram, como se há-de ver a fé nessas flores e 

alamedas? Se as pedras da mesma casa em que viveis, desde os telhados até aos 

alicerces, estão chovendo o suor dos jornaleiros a quem não fazíeis féria, e se queriam 

ir buscar vida a outra parte os prendíeis e obrigáveis por força, como se há-de ver fé, 

nem sombra dela, na vossa casa?” (Vieira 1959a: 203-204). 

4.11. Sermão de Santo António aos Peixes 

O “Sermão de Santo António aos Peixes” foi pregado em 13 de Junho de 1654, em São 

Luís do Maranhão. Vieira pregou-o três vezes antes de se embarcar ocultamente para o reino a 

procurar o remédio e a salvação dos índios. Pouco antes de embarcar para o reino, onde vinha 

pleitear a sua causa relativa a questão indígena brasileira junto da corte, Vieira pregou o sermão 

onde, de maneira metafórica, se dirige aos peixes, escolhendo alguns deles, para lhes expor os 
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seus vícios e más qualidades, e deste modo se dirige aos seus inimigos. É de entre as obras de 

Vieira, uma peça extraordinária e a mais sobejamente conhecida, (ver Quadro V). O tema 

central é a questão dos índios escravos.  

A população maranhense andava levantada contra os jesuítas. Vieira estava de abalada 

para o reino a fim de pedir auxílio ao rei. Antes, porém, quis mostrar aos colonos as queixas 

que tinha contra eles, e fê-lo de modo singularíssimo: encobriu as censuras sob a forma de uma 

alegoria, e fingiu-se estar pregando aos peixes. Escolheu os peixes que melhor poderiam 

simbolizar os vícios e fraquezas dos seus adversários: o roncador, o voador, o pegador e o 

polvo. Traça a esse respeito pequenos quadros da história natural, cheios de pitoresco. Uma 

obra-prima de humanismo que, sob a aparência de uma brincadeira inocente para crianças, 

deveria tocar profundamente os seus adversários e os da causa da liberdade que defendia. 

Neste sermão serve-se, como é hábito, de várias passagens tiradas da Bíblia, em reforço 

das suas ideias e argumentos. Este sermão é essencialmente argumentativo. É de notar a justeza 

da caracterização das várias espécies de peixes, num estilo, como sempre, primoroso de crítica 

e reflexão moralizadora. 

Vieira vem ao reino para lutar pela sua causa e vence. Uma lei de 9 de Abril de 1655 

garante aos jesuítas: “a exclusividade da faina das missões, de que ele próprio Vieira era 

declarado chefe, investido de poderes dos mais extensos” (Vieira 1959a: 325). 

Evidenciemos por que somente os escravos índios beneficiaram desta lei e os escravos 

negros não: as razões são do tipo teológico-jurídico e de conjuntura político-económica, de 

oportunismo explorador do trabalho humano, enfim de uma mentalidade da época, para se 

compreender a exclusão nesta lei dos escravos negros, quando deveriam ser como os outros. 

Ninguém é perfeito. É a história dos homens imperfeitos. A escravidão no Brasil leva-nos a 

pensar que nunca foi uma opção, mas sim um percurso da história dos homens. Ela é sem dúvida 

estrutural.  

Este sermão é talvez o mais popular dos sermões de Vieira, aparentemente de fácil 

compreensão, pela profusão de imagens e pela natureza ilustrativa, de algum modo fabulosa e 

fantástica no seu conteúdo. O texto é no entanto, muito mais que uma referência curiosa aos 

peixes que representam comportamentos humanos e sociais.  

Este sermão é dos mais ricos e variados onde a imaginação se alia à riqueza de 

conhecimentos e a sátira aparece dissimulada nos peixes que lhe servem a intenção de atingir 

homens maus. Louvou e repreendeu os peixes, como pretexto para incriminar os homens, numa 

alegoria cheia de significado tomando para modelo Santo António. Sempre referenciado como 
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um exemplo da crítica a procedimentos dos colonos no Brasil, este sermão apresenta em boa 

verdade muitas outras possibilidades interpretativas. Vieira detém-se também na definição do 

bem e do mal, legitimando uma reflexão ética e várias considerações sobre a Criação do Mundo 

e o lugar das diferentes criaturas nesse mundo.  

Todo o texto, partindo do conceito predicável “Vós sois o sal da terra”, dirige-se 

alegoricamente aos colonos, simbolizando as fraquezas destes, sugere os efeitos do “sal” ou 

seja da “Palavra”, a “Doutrina” uma vez que a “Terra se vê tão corrupta como está a nossa”, ou 

porque o sal não salga, ou porque a doutrina não é eficaz, ou porque a terra não se deixa salgar 

- os colonos não querem converter-se. O polvo, que é a alegoria suprema da traição dos homens, 

é usado por António Vieira para transpor o defeito para determinados homens que se 

comportam como polvos, tiranizando outros que, desprevenidos e inocentes, se tornam as suas 

vítimas mais marcadas, pondo em causa a defesa e o respeito pelos índios do Brasil. Vieira do 

alto do púlpito prega: 

 

O polvo, com aquele seu capelo na cabeça, parece um monge, com aqueles seus raios 

estendidos, parece uma estrela, com aquele não ter osso nem espinha, parece a mesma 

brandura e a mesma mansidão. E debaixo desta aparência tão modesta ou desta 

hipocrisia tão santa, o dito polvo é o maior traidor do mar. […] Se está nos limos, faz-

se verde, se está no lodo, faz-se pardo, e se está em alguma pedra, como 

ordinariamente costuma estar, faz-se da cor da mesma pedra. E, daqui, que sucede? 
Sucede que o outro peixe, inocente da traição, vai passando desacautelado e o 

salteador, que está de emboscada dentro do seu próprio engano, lança-lhe os braços 

de repente e fá-lo prisioneiro (Vieira 1959a: 275-276). 

 

 

Todos sabiam que o fulgurante pregador falava da Inquisição. Para Vieira a lei 

conseguida que regulava as liberdades e restrições desse povo indígena revelava-se inútil 

enquanto não fosse evitada a intervenção civil na sua cristianização. A reação dos colonos não 

tardou a fazer-se sentir a tal propósito. Vieira fez dos colonos seus verdadeiros inimigos e eles 

foram-no efetivamente. Muitos colonos na verdade se sentiram atingidos por este sermão de 

Vieira, pois a intenção do pregador nunca foi tão clara e incisiva na crítica à atuação destes na 

exploração dos menos indefesos da raça autóctone do Brasil: 

 

Quem pesca as vidas a todos os homens do Maranhão e com quê? Um homem do mar 

com os retalhos de pano. Vem um mestre de navio de Portugal com quatro varreduras 

das lógeas, com quatro panos e quatro sedas, que já se lhe passou e era e não têm 

gasto. E que faz? Isca com aqueles trapos aos moradores da nossa terra, dá-lhe uma 

sacadela e dá-lhe outra, com que cada vez lhe sobe mais o preço, e os bonitos ou os 

que querem parecer, todos esfaimados aos trapos, e ali ficam engasgados e presos, 

com dívidas de um ano para o outro e de uma safra para a outra e lá vai a vida. Todos 

a trabalharem toda a vida, ou na roça, ou na cana, ou no engenho, ou no tabacal, e este 

trabalho de toda a vida quem o leva? Não o levam os coches, nem as liteiras, nem os 

cavalos, nem os escudeiros, nem os pajens, nem os lacaios, nem as tapeçarias, nem as 
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pinturas, nem as baixelas, nem as jóias, pois em que se vai e despende toda a vida? 

No triste farrapo com que saem à rua. E para isso se matam todo o ano! (Vieira 1959a: 

325). 

O Pe. António Vieira, com pequenos quadros pitorescos, toca profundamente os seus 

adversários e a causa da liberdade e defesa dos direitos humanos dos índios brasileiros. Os 

colonos, muitos deles caçadores de escravos, odiavam o Pe. António Vieira, que dava mais 

valor à liberdade dos índios que aos trapos de vestir.  

Relativamente a este sermão podemos detetar nele paralelismos que são importantes 

para a compreensão das simetrias propostas: o pregador como “sal da terra”, ou seja aquele que 

tem obrigação de combater a corrupção e a degeneração, afirmando-se como um dos 

instrumentos de Deus na Terra. Toma o exemplo de Santo António como pregador de 

excelência, que sempre soube dar continuidade à palavra divina. O impulso da pregação é de 

tal forma exemplar em Santo António, mesmo que os homens o não queira ouvir, ele encontra 

eco junto dos animais. Por este facto Vieira usa como estratégia a seleção dos peixes como 

interlocutores, com o propósito, no entanto, de garantir um efeito de alegorização da condição 

humana. 

Vieira aproveita-se do modo como Deus criou os peixes, dotando-os de qualidades 

excecionais de adaptação e de sobrevivência, servindo-se destes como exemplo no tocante aos 

comportamentos dos homens. O Pe. António Vieira simboliza as fraquezas dos colonos como 

criaturas “não domesticáveis”. Surge neste sermão apresentando-nos os peixes, criaturas de 

Deus com qualidades singulares: “os peixes graúdos que comem os pequenos” assim o roncador 

era o orgulhoso, o voador era o ambicioso, o pegador era o parasita e como já referido o polvo 

era o traidor.  

O Pe. António Vieira denuncia neste sermão os homens que se deixam corromper por 

todo tipo de ganância mundana e por não escutarem o pregador, não distinguindo a palavra do 

bem da palavra do mal, estando apenas preocupados com vaidades fúteis e privilégios, contra 

os interesses de outros homens e de outros seres filhos de Deus. 

Os missionários foram os únicos defensores dos miseráveis índios vilmente explorados 

pelo explorador branco. O problema dos colonizadores era a sua índole, o seu , o estado moral, 

a inveja, a rixa entre a Companhia de Jesus e outras ordens religiosas, os vícios da ociosidade, 

a preguiça - a mãe da pobreza e da necessidade, o luxo e a bebida. Neste sermão Vieira analisa 

com perspicácia os vícios da alma humana dos homens do Maranhão, que não deixavam de ser 
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os vícios perenes de todo o homem sem dignidade, sem respeito e sem amor pelo irmão próximo 

que fazem a triste história da humanidade.  

Quantas vezes esses homens são falsos, vaidosos, oportunistas e ambiciosos, como os 

peixes da alegoria desenvolvida e focada neste sermão, sendo como tal importante a intervenção 

crítica, educativa e moralizadora do pregador para resolver este conflito de exploração 

desgarrada do homem pelo homem sem o mínimo respeito pelos direitos fundamentais de todos 

os homens. À beleza e cadência majestosa de alegoria e humanismo deste sermão junte-se a 

vivacidade permanente de uma inteligência lúcida e engenhosa, uma imaginação dotada de 

todos os recursos para comover, encantar, fazer sorrir, uma sensibilidade permeável a toda a 

radiação da beleza das coisas e das palavras, capaz de captar e transmitir pelo modo mais 

sugestivo e aliciante a transformação de comportamentos públicos e privados viciados. Assim, 

temos a imagem de sedução deste mago da palavra, que é sem dúvida o Pe. António Vieira. 

Vem muito a propósito aqui reproduzir, de relance, a sua epistolografia. Evoquemos um 

trecho de uma carta sua a D. Afonso VI, datada do Maranhão no dia 4 de abril de 1665. Esta 

liga-se à mesma fundamental questão, que a política sobre os índios mudasse e introduzisse 

novidades favoráveis aos selvagens sem desprestígio para os jesuítas. Descortina-se nela um 

dos mais pungentes dramas humanos registados na colonização do Brasil, refutando o interesse 

e importância temática do Sermão de Santo António aos Peixes. Evoquemos as palavras ditas 

nessa carta: 

Tornando aos índios do Pará, dos quais dizia, se serve quem ali governa, como se 

foram seus escravos, e os traz quase todos ocupados em seus interesses, 

principalmente no dos tabacos: obriga-me a consciência a manifestar a Vossa 

Majestade os grandes pecados que, por ocasião deste serviço, se cometem. 

Primeiramente nenhum destes índios vai sem ser violentado e por força, e o trabalho 

é excessivo e todos os anos morrem muitos, por ser venenosíssimo o vapor do tabaco, 

o rigor com que são tratados é mais que de escravos, os nomes que lhe chamam, e que

eles muito sentem, feiíssimos, o comer é quase nenhum, a paga tão limitada, que não

satisfaz a menor parte do tempo, nem do trabalho, e como os tabacos se lavram sempre

em terras fortes e novas, e muito distantes das aldeias, estão os índios ausentes de suas

mulheres, e ordinariamente eles e elas em mau estado, e os filhos sem quem os

sustente, porque não têm os pais tempo para fazer suas roças, com que as aldeias estão

sempre em grandíssima fome e miséria (Vieira 1927: 89).

Que terrífico sudário! A hediondez diabólica da ganância desvairava da mente dos 

dominadores que despejavam sem escrúpulos sobre os indígenas inofensivos do sertão a 

maldade inata do seu ferocíssimo egoísmo e materialismo. Os protestos e a denúncia do Pe. 

António Vieira, no púlpito e nas epístolas confidenciais ao rei, exaltam e glorificam o 

humanitarismo do seu génio em prol de causas tão nobres. Vieira amou os índios e só lhes 
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ensinou a virtude, ele foi um dos arautos da libertação dos nossos irmãos das selvas “Índios 

simples, frugais, corajosos, generosos, mesmo hospitaleiros eram em geral os índios, sentidos 

apurados, força física notável, destreza em manejar suas armas, e outros dotes estimáveis em 

quase todos se notavam” (Perdigão 1976: 152). 

A mensagem deste sermão eterniza-se ainda hoje relativamente à condição humana. Não 

só em Portugal, mas também no mundo podemos ouvir a voz eloquente de Vieira em protesto, 

cheia de humanidade, ecoando em nossos corações numa intrépida acusação das injustiças 

contra os negros e contra os índios, exigindo a sua liberdade, liberdade que deve assistir a cada 

homem e a cada vida. 

Este facto torna Vieira um grande precursor dos direitos humanos em Portugal. Não há 

dúvida que Vieira condena a escravidão quando se declara em defesa dos negros, dizendo que 

todos os homens são iguais independentemente da cor e que todos os homens nascem 

naturalmente livres. Este pensamento inovador era também complexo para uma época onde a 

lógica de princípios e a lógica das situações aceitavam como realidade vigente a escravidão dos 

negros não só em Portugal, mas também por toda a Europa.  

Ainda hoje ganha em atualidade a atitude do violento protesto de Vieira. Apesar de os 

direitos humanos serem proclamados aos quatro ventos, a sua violação continua a ser uma 

realidade. Acabou a escravatura dos negros, mas continua a exploração de outros povos como 

os africanos explorados pelos países mais poderosos. Outrora a escravatura fazia parte da ordem 

natural das coisas, mas agora essa ordem natural das coisas civilizou-se, embora a exploração 

dos mais fracos pelos mais poderosos continue sem tréguas à vista.  

Em todo o caso, Vieira foi mais além do que vamos nós na atualidade, pois apontou, 

como profeta da denúncia, as injustiças da escravatura e nós providenciamos, mas calamo-nos 

ao permitir as injustiças clamorosas sobre os povos africanos da chamada liberdade. A voz da 

denúncia de Vieira, decorridos três séculos, apesar de todas as vicissitudes da sua época, ainda 

ecoa, embora noutro contexto, flagrante e oportuna, não estando de certeza ultrapassada. Esta 

realidade confronta-nos com um Pe. António Vieira vivo e atuante no seu exemplo humano e 

moral na nossa realidade, influenciando pelo verbo lusitano do “Sermão de Santo António aos 

Peixes”, o homem e a sociedade atuais como em tempos o fez com os seus ouvintes. Vieira sem 

dúvida foi um precursor no que hoje ocupa as manchetes de todos os meios de comunicação: o 

problema dos índios, da sua liberdade, da sua autonomia e do respeito pela sua cultura. 

Descobrimos que o verdadeiro valor dos sermões de Vieira não está apenas no manejo da 
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língua, mas no que essa língua transmite de singular nos púlpitos do Brasil e da Europa, quando 

Vieira extrapola a retórica para se encarnar no “Payassu”, isto é, no “Padre Grande” como o 

alcunharam os índios. Hoje certas organizações e instituições lutam pelos mesmos direitos dos 

índios, trazendo luz a todo esse esforço regado de suor do jesuíta na luta pela liberdade. 

Pensamos que de forma inconsciente falou mais alto a miscigenação de sangue, algo 

judeu, algo mulato ou algo índio, por parte de Vieira, nas suas defesas a favor dos índios ou 

mesmo dos cristãos novos e judeus convertidos ao cristianismo. 

Vieira, nos seus sermões, desenvolve uma campanha aguerrida contra as injustiças e 

anormalidades sociais. As extorsões e iniquidades de que eram vítimas, os indígenas do Brasil, 

desumanamente espoliados pelos colonos, são por ele condenados com energia, como se vê no 

“Sermão de Santo António aos Peixes”, onde denuncia os maus tratos que os fortes dão aos 

mais fracos.  

O que Vieira vê no Maranhão é uma onda de abusos, crimes e enorme opressão que os 

colonos cometem sobre os indígenas. Todo o Maranhão colono - gente vil, baixa, opressora e 

exploradora dos índios - é criticado através da alegoria que emerge dos mares neste sermão.  

Este sermão reflete as vicissitudes da Baía e os jesuítas em luta contra os colonos 

peninsulares, e mostra como Vieira se preocupava com os problemas sociais da colónia 

portuguesa. Quando criticou a ganância desenfreada, a injustiça e a corrupção dos colonos, 

Vieira pretendeu chamar a atenção para a causa da defesa dos índios do Brasil.  

Quando Vieira partiu para Lisboa, os colonos esperavam que ele não voltasse, só os 

índios esperavam que ele regressasse. Atravessou sete vezes o Atlântico, percorreu milhares de 

quilómetros a pé ou de canoa, embora com uma saúde frágil, defendeu nobremente esta causa 

que abraçou como luta sua e de todos os homens de bem e de respeito pelos direitos humanos.  

4.12. Sermão do Bom Ladrão 

O “Sermão do Bom Ladrão”, pregado na Igreja da Misericórdia, em Lisboa, no ano de 

1655, é também ele, com efeito, um dos seus mais notáveis sermões pregado em época de 

Quaresma. Trata-se de um sermão onde mais uma vez Vieira aproveita de modo singular para 

repreender os nobres e grandes da Corte pelo abuso do poder, pela acumulação de empregos, 

pela dissipação que levava à rapina. Nada mais notável do que este sermão pela audácia de 

Vieira em chamar a atenção dos ouvintes para os vícios dos nobres e grandes. É nele que ocorre 

aquele comentário a uma carta de S. Francisco Xavier a D. João III. Escrevera o santo ao rei 

que na Índia “Se conjugava o verbo rapio por todos os modos” (Vieira 1959a: 63). 
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Vieira em resposta a este comentário disse que tal sucedia não apenas na Índia, mas 

também em outras partes: 

O que eu posso acrescentar pela experiência que tenho, é que não só do cabo da Boa 

Esperança para lá, mas também das partes de, Aquém, se usa igualmente a mesma 

conjugação. Conjugam por todos os modos o verbo rapio, porque furtam de todos os 

modos da arte Em suma, que o resumo de toda esta rapante conjugação vem a ser o 

supino do mesmo verbo: a furtar, para furtar. E quando furtam eles têm conjugado 

assim toda a voz activa e as miseráveis províncias suportadas, toda a passiva, eles, 

como se tiveram feito grandes serviços, tornam carregados de despojos e ricos, e eles 

ficam roubados e consumidos (Vieira 1959a: 72). 

No ímpeto combativo e audaz, o orador excedia-se a si próprio neste jogo. O próprio 

rei, posto que bem-amado e benévolo a tais audácias, mais de uma vez sentiria passar-lhe a péla 

de raspão pela própria carne. Ao terminar o exórdio do sermão, cujo tema era: Hoje estarás 

comigo no Paraíso! Vieira exclama: “– Nem os reis, podem ir para o Paraíso sem levar consigo 

os ladrões, nem os ladrões podem ir ao Inferno sem levar consigo os reis!” (Vieira 1959: 96). 

Ainda noutro passo do mesmo sermão, comentando o texto de Isaías “Os teus príncipes [de 

Jerusalém] são companheiros dos ladrões”, explica no seu tom: 

São companheiros dos ladrões, porque os dissimulam, são companheiros dos ladrões, 

porque os consentem, são companheiros dos ladrões, porque lhes dão os postes e os 

poderes, são companheiros dos ladrões, porque talvez os defendam, e são finalmente 

seus companheiros, porque os acompanham e hão-de acompanhar ao Inferno, onde os 

mesmos ladrões os levam consigo (Vieira 1959a: 85). 

Este sermão faz-nos tomar consciência de uma particularidade já referida na oratória 

vieirense em que demonstra que a análise do sermão escrito, do sermão impresso, nem sempre 

coincide com o sermão oral, o sermão pronunciado ou pregado.  

Nem sempre as palavras proferidas seriam aquelas que na estampa se veem. Pode ser 

que ao imprimir a oração de que se trata [Sermão do Bom Ladrão] metesse aquilo que 

chamamos exagero (Azevedo 1992: 229).  

Os sermões de Vieira são permeáveis ao circunstancial e ao autobiográfico. Processam-

se em dois momentos ou contextos de enunciação: a pregação e a escrita. Por um lado, a escrita 

em Vieira é um ato de reconstituição histórica da pregação, por outro lado, a mensagem inicial 

é muitas vezes re-interpretada em função das novas circunstâncias históricas e biográficas desse 

segundo momento de escrita. 

De Vieira tem-se a impressão que convivem, de um lado, um espírito extremamente 

aberto diante da humanidade, um espírito que defende os judeus e os índios e os escravos e na 
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mesma grandeza da pessoa humana e, de outro lado, um sistema ideológico fechado 

condicionado pelo ambiente e a mentalidade de religiosidade cega em que viveu e deu os seus 

passos, que foram sempre mais longos e maiores, isto é, pareciam pequenos passos para o 

homem do seu tempo, mas representavam grandes passos para a humanidade. Daí a 

grandiosidade da palavra dos sermões de Vieira para nos relatar as vicissitudes deste profeta e 

visionário do mundo e da humanidade. 

4.13. Sermão da Rainha Santa Isabel 

O “Sermão da Rainha Santa Isabel” foi pregado na Igreja de Santo António dos 

Portugueses em Roma, no ano de 1674. Também ele é, com efeito, um dos seus notáveis 

sermões pregados por Vieira. O tema do sermão é de circunstância, dedicado à personalidade 

da Rainha Santa, esposa do Rei D. Dinis. O pretexto prende-se com as preocupações de Vieira 

com Portugal no Mundo. Ele aproveita o momento para, em poucas palavras, definir uma visão 

própria do mundo do seu tempo, como prelúdio do mundo do futuro, o do reino de Cristo 

consumado na terra. A Rainha é santa, modelo de santidade e de sucesso, onde se juntam sem 

contradição a riqueza e a prefeição cristã.  

Segundo Vieira, “O reino dos céus é semelhante a um homem de negócios que procura 

pedras preciosas. Quando encontra uma preciosissíma ele vai vendo tudo o que tem e adquire-

a.” (Vieira 1959: 13-14). Parece que Isabel não havia de ser mulher, porque “o negociar é ofício 

de homem, mas não é isto o que responde Salomão, para quem a mulher forte, a mulher varonil, 

a mulher mais que mulher, era uma mulher negociante” (Vieira 1959: 43). O negociante que 

Vieira trata é “todo aquele que com os bens da terra sabe negociar o reino do céu” (Vieira 1959: 

42).  

Para Vieira, os tempos são de grandes mudanças e de grandes negócios pelos quais 

lutam as grandes nações, armando frotas poderossíssimas para afirmarem a sua hegemonia, por 

espaços que já tinham sido do domínio português. A maior preocupação de Vieira faz eco das 

questões que paralisam o reino, à margem do progresso e da riqueza da Europa. A nau não vai 

ao fundo, dizem que é milagre!… Refere Vieira, “Perguntou el-rei que levava: respondeu, que 

rosas. Não levantou as mãos, não orou, nem pediu, nem mandou: só disse que eram rosas as 

moedas e foram rosas. O chamar foi produzir, e o dizer que eram, foi fazer que fossem o que 

não eram” (Vieira 1959a: 61-63).  





291 

TERCEIRA PARTE 

CAPÍTULO I: Fernando Pessoa 

1. Fernando Pessoa: vida, personalidade e genialidade

Aconteceu-me do alto do infinito 

Esta vida…  

(Pessoa 1986c: 278) 

Sentir tudo de todas as maneiras, 

Viver tudo de todos os lados, 

Ser a mesma coisa de todos os modos possíveis 

ao mesmo tempo, 

Realizar em si toda a humanidade de todos os 

momentos  

Num só momento difuso, profuso, completo e 

longínquo.  

      (Pessoa 1986b: 278) 

Antes de iniciar o que ambicionaríamos que fosse como que uma breve “biografia 

autobiográfica” do cidadão português Fernando António Nogueira Pessoa, nascido em Lisboa, 

em 1888, no seio de uma família da pequena nobreza, onde viveu até aos cinco anos. Nasceu, 

pois, um filho, o primeiro filho, ao jovem e apaixonado casal Pessoa, precisamente a 13 de 

junho, data festiva da cidade de Lisboa, dia tradicionalmente consagrado a Santo António. 

Assim, sendo e, neste entendimento, 

Os poetas não têm biografia. A sua obra é a sua biografia, Pessoa que sempre duvidou 

da realidade deste mundo, aprovaria sem vacilar que eu fosse directamente aos seus 

poemas, esquecendo os incidentes e os acidentes da sua existência terrestre. 

(Paz 1971: 4) 

Os Pessoas, além de tudo o mais, reclamam-se de uma ligação genealógica aos Bulhões, 

e logo a Fernando dos Bulhões, que viria a ser companheiro de S. Francisco de Assis, adotando 

o nome de Frei António, dupla razão para batizarem a criança com o nome de Fernando

António. Se os primeiros anos do menino Fernando foram felizes e sem história, no entanto o 

seu destino será abalado profundamente por alguns factos que irão acontecer rapidamente uns 

ao lado dos outros e que marcarão verdadeiramente a sua alma sensível para toda a sua vida 

futura que ainda agora se iniciava. Afigura-se então ser importante prenunciar os factos mais 

marcantes da vida e obra do extraordinário poeta Fernando Pessoa, uma das personalidades 

mais complexas e representativas da literatura portuguesa, europeia e mundial do século XX.  



292 

Assim, fixando alguns pormenores genealógicos que à partida não teriam interesse de 

maior, caso não os reconhecêssemos no travejamento psicossocial da personalidade e obra do 

poeta. Incidiremos, por isso, com maior relevo nos pontos de referência da vida e obra de 

Fernando Pessoa indispensáveis para que nesta investigação a todo o momento nos situemos 

em relação ao seu itinerário existencial e literário de homem e de poeta. Porquanto evocaremos 

os acidentes e os incidentes mais relevantes, da existência do poeta Fernando Pessoa, (ver 

Quadro VI). 

Neste aspeto, seria injusto não referir o que todos enquanto estudiosos devemos à obra 

“Vida e obra de Fernando Pessoa” 32  de João Gaspar Simões, apesar de muito criticada, 

sobretudo em questões de interpretação, por comentadores como Adolfo Casais Monteiro, 

Mário Sacramento ou Eduardo Freitas da Costa. No entanto, será esta uma referência por 

consideramos ser uma base histórico-biográfica indispensável para desvendar dados 

biobibliográficos do poeta Fernanda Pessoa (Simões 1991). 

Fernando António Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa, a 13 de junho de 1888 e viria a 

falecer em 1935. Fernando António Nogueira Pesso, nasceu pelas 15h : 20min da tarde, no 

Largo de S. Carlos, nº 4, mesmo em frente ao Teatro Nacional de S. Carlos. Era o primeiro filho 

de Joaquim de Seabra Pessoa e de Maria Madalena Nogueira. Sabendo-se que pela data de 

nascimento pertencia ao signo dos “Gémeos”, signo cujos nativos, 

têm uma natureza dual, plural, balançando sempre entre o alegre e o triste, e por outro 

lado entre o concreto e o abstrato, o consciente e o subconsciente, o objetivo e o 

subjetivo. Signo eminentemente intelectual, mas predispondo os seus nativos para a 

versatilidade, para a mais ampla multiplicidade de inclinações e de interesses, para o 

desejo de ser várias coisas ao mesmo tempo (Astrologia: Signo Gémeos: 132). 

Não será decerto inoportuno e iniciático apontar desde muito cedo o interesse pela 

astrologia que o poeta Fernando Pessoa demonstrará no futuro, adivinhando-se desde já na sua 

personalidade traços da sua vertente esotérica, ocultista e teosofia.  

Daremos conta de este ser “fiel” a esta predeterminação à nascença, como podemos 

demonstrar, quando Fernando Pessoa mais tarde viria a escrever: 

32 João Gaspar Simões foi um importante biógrafo de Fernando Pessoa, escreveu a obra intitulada “Vida e obra de 

Fernando Pessoa”. Contudo não queremos deixar de acrescentar que a crítica feita pelo escritor Adolfo Casais 

Monteiro, à 1.ª edição desta obra, publicada no Diário de Notícias de 20-3-1961, e integrada mais tarde na obra 

“Heteropsicografia de Fernando Pessoa”, editada no Porto em 1973, no entender deste continha observações 

pertinentes, sobretudo quanto à I Parte, “O Homem”, que consideramos devidamente e que nos sugeriram algumas 

modificações ora introduzidas pelo biógrafo pessoano. 
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Quem que seja português, 

pode viver a estreiteza  

de uma só personalidade,  

de uma só nação, de uma só fé? 

(Pessoa 1923: 3) 

E ainda, 

Ser tudo, de todas as maneiras  

porque a verdade não pode estar 

em faltar ainda alguma cousa!  

(Pessoa 1923: 5) 

Sabemos também não ser inútil evocar os antecedentes do poeta, pois “não estamos sós” 

ao nascer, acorrentados ao nosso destino, pesa-nos uma hereditariedade genética e também uma 

hereditariedade cultural. Pessoa, dos pais herdou desde muito cedo a inclinação literária que 

lhe toldaria toda a sua existência. Filho de um modesto funcionário, inteligente e culto, 

jornalista, crítico musical, que morreu tuberculoso em 1893. Este desgosto ensombra a família 

e a casa, deixando-lhe para sempre um vazio no coração de criança.  

No ano seguinte, morreu-lhe o irmão mais novo, Jorge. É nesse mesmo ano de 1894 que 

sua mãe voltou a casar, partindo de seguida com o filho para a África do Sul, onde permaneceu 

largos anos. Tornou-se um lugar comum referir a sua ascendência de cristãos novos, “misto de 

fidalgos e judeus” (Oliveira 1963: 77-86), tendo vivido sempre com o casal, a sua avó paterna, 

D. Dionísia, afetada pela loucura que acompanhará até à morte.

Joaquim de Seabra Pessoa, nascera também em Lisboa, em 1850 e era filho do Gen. 

Joaquim António de Araújo Pessoa, que por sua vez era neto por linha materna de 

José António Pereira de Araújo, com carta de Brasão passada em 1799, e tetraneto 

por linha paterna de Sancho Pessoa da Cunha, mercador, preso pela Inquisição de 

Coimbra em 1704 (Saa 1925: 1333-1336).  

Juntamente com a família viveram duas criadas velhas, sensibilidade feminina que teve 

alguma ressonância na poesia de Fernando Pessoa, pelo muito carinho que lhe dedicaram na 

convivência com o pequeno da casa na sua curta infância. Podemos imaginar o espírito de uma 

criança de seis anos confrontada com a morte do pai e do irmão, a par do espetáculo diário da 

loucura da avó Dionísia. O medo da loucura perseguiu-o por toda a vida e terá tido influência 

no seu relacionamento com os outros, inclusive com Ofélia, a primeira e única namorada. Aqui 

devemos referir o facto, também marcante, que ocorreu na sequência da morte de seu pai, 

ficando sua mãe em deplorável situação económica. A família teve de mudar para uma casa 
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mais modesta e de vender toda a mobília. Daqui adveio o desprendimento de Fernando Pessoa 

pelos aspetos materiais e monetários da vida real. 

A mãe, D. Maria Madalena Nogueira, oriunda de boa família açoriana, senhora de 

esmerada educação, falava muito bem Francês, Inglês e Alemão, tendo aprendido com o 

preceptor dos príncipes D. Carlos e D. Afonso. Gostava muito de ler e até de fazer versos, além 

de tocar piano como todas as meninas da alta sociedade. Mas nem tudo é negativo na vida do 

pequeno Pessoa. Realcemos o facto, contado por D. Henriqueta Madalena, sobrinha de 

Fernando Pessoa, quando diz: 

Lembro-me a mãe contar que ele muito pequeno conhecia as letras todas do Alfabeto. 

Certo dia no elétrico, ainda em Lisboa, apontou várias letras e leu-as em voz alta, um 

passageiro perguntou até à minha mãe se ele as sabia de cor. Mas não, ele com quatro 

anos já as identificava perfeitamente (França 1987: 30). 

Sabemos que em 1895, aos sete anos de idade, escreve a primeira quadra, repetida sem 

conta, intitulada,  À minha querida Mãe: 

Eis-me aqui em Portugal 

Nas terras onde eu nasci. 

Por muito que goste d`ellas 

Ainda gosto mais de ti. 

(Quadros: 1984: 1421) 

Não resistimos em lembrar uma sua tia-avó, irmã de sua avó materna, D. Maria Xavier 

Pinheiro, casada com o “tio Cunha”, segundo António Quadros esta era: 

o tipo de “mulher culta” do séc. XVIII, céptica em religião, aristocrática e monárquica

e não admitindo no povo o cepticismo. Tinha dotes literários dos quais se conserva

um soneto com o cunho absoluto do séc. XVIII (…) Espírito varonil sem medos e

pouca ternura feminina. Fernando Pessoa foi o predilecto. Conviveu com ela

principalmente nos primeiros anos de vida (Quadros 1984: 1428).

Após a morte do seu primeiro marido, D. Maria Madalena Nogueira contraiu segundas 

núpcias em fins de 1895 e o casal partiu para a África do Sul, instalando-se em Durban, onde o 

futuro poeta fez os seus estudos, prosseguidos na Universidade do Cabo, entre 1903 e 1904. No 

entendimento de António Quadros: 

Todos estes elementos de genealogia, de hereditariedade e de heráldica serão para 

alguns vão. Contudo deles derivam a nosso ver muitos dos traços psicológicos do 

futuro poeta: a afeição a um Portugal antigo e essencial, que sublimará na Mensagem; 

o culto dos heróis portugueses, que investirá de um verdadeiro carisma, ou de uma

aura de sagrado como em Camões, mas agora em termos simbólicos e metafísicos;

uma veia aristrocratizante e monárquica, ainda que viesse a considerar-se adepto de
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uma República Aristrocrática; uma insularidade nostálgica e meditativa onde é difícil 

detectar um tipo açoriano de sensibilidade; o secretismo, a predisposição messiânica 

(interpretada embora em linha sebastianista) e a tendência para a crítica ou mesmo 

para a rejeição do Cristianismo eclesiástico e do Catolicismo, numa vivência que 

Mário Saa conotou (…) com um sentimento de cristão-novo (Quadros 1984: 25-26). 

 

 

Pouco sabemos dos primeiros anos de vida de Fernando Pessoa. Alguns biógrafos 

relacionam alguns poemas escritos de Álvaro de Campos, que se relacionam com esta primeira 

fase da sua infância perdida. Entre outros destacamos o poema “Ó sino da minha aldeia” 

(Campos 1986: 43).  

O pequeno Fernando ficará marcado para sempre, na sua personalidade, quando vê a 

mãe a casar-se pela segunda vez. Sente-se naturalmente perturbado, se não ressentido, pela 

presença de um padrasto, o que para uma criança gera sempre os mais complexos sentimentos 

e ainda, enfim, tem de abandonar a Lisboa natal e passar a viver num país estranho, rodeado de 

desconhecidos que falam outra língua. Não é decerto estranho que por esta altura da vida do 

pequeno Fernando nasce, fruto da sua imaginação angustiada, um amigo de fantasia, talvez o 

seu primeiro heterónimo, o Chevalier de Pas, e que escreve também o primeiro poema dedicado 

carinhosamente “À minha querida mamã”, mal ainda fizera oito anos.  

Fernando Pessoa fica na África do Sul, em Durbam, até aos dezoito anos, altura em que 

regressa definitivamente a Lisboa, (ver Anexo V). Ele domina a língua Inglesa e a respetiva 

literatura tão bem ou ainda melhor que a literatura materna do seu país, Portugal. 

Aos 18 anos o jovem Fernando Pessoa acusa uma personalidade marcada por três pilares 

que vão determinar o seu futuro: por um lado, o distanciamento da sua mãe-adorada, por um 

sentimento redobrado de perda ou ausência, acrescido do pai e da pátria, o que num certo plano 

psicológico se confundem, numa palavra, solidão, uma solidão magoada de adolescente 

ensimesmado; por outro lado, a mitificação do país perdido, da Sião escatológica deixada do 

tempo mágico da felicidade infantil, da infância perdida, porque o futuro poeta é na realidade, 

e sê-lo-á sempre, um português da diáspora, sonhando com o regresso de que o seu próprio 

afastamento é paradigma, enfim, a imersão no universo maravilhoso da literatura e do 

pensamento, onde descobre uma vocação, um caminho, uma vida e um destino de poeta da 

língua e da cultura portuguesas.  

Neste ponto, sabemos ser precoce a sua descoberta para a literatura. Fernando Pessoa, 

apenas com dezasseis anos de idade, já lê os grandes poetas e pensadores de língua Inglesa, 

Byron, Shelley, Milton, Pope, Edgar Poe, Keats e Carlyle, cujo livro sobre “Os Heróis” será 

porventura uma inspiração da Mensagem. Assa mortaim, eis chegada a altura de o jovem 
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Fernando Pessoa decidir o seu futuro. Deve ter hesitado entre continuar na África do Sul ou 

regressar a Lisboa, à mítica terra do pai, à origem, ao centro que lhe era desesperadamente 

necessário para não se perder de si próprio e das suas raízes.  

Mas, como sabemos, não hesitará na sua decisão por muito tempo. Em agosto de 1905 

regressa a Portugal, instalando-se ao chegar a Lisboa na casa da avó Dionísia, onde também 

vivem ainda duas tias velhinhas. 

Sabemos que de ambos os ramos da família, Pessoas e Nogueiras, Fernando Pessoa 

recebeu o enraizamento no velho Portugal, pequeno-aristocrático e patriótico, orgulhoso dos 

seus feitos e cioso dos seus pergaminhos. Possivelmente, a origem açoreana da sua mãe lhe terá 

transmitido uma dupla herança de solitude insular e de paixão pelo mar e pela viagem, patentes 

ao longo de toda a obra que viria a realizar, principalmente através do heterónimo Álvaro de 

Campos e dos poemas líricos-épicos escritos em seu próprio nome, Fernando Pessoa.  

Toda a obra realizada por Fernando Pessoa ficará marcada pela vinculação profunda às 

raízes nacionais e até por um atavismo aristocrático, plenamente assumido por quem se 

proclamava monárquico, mas considerando a monarquia inviável.  

Fernando Pessoa foi partidário de uma “república aristocrática” fundada em valores 

liberais, de uma mente à frente do seu tempo. Sabemos que na sua juventude o próprio escritor 

se terá dado ao trabalho de pintar o brasão de família, reproduzindo o que constava do Arquivo 

Heráldico Genealógico, brasão hoje ainda na posse dos seus sobrinhos.  

Não podemos, por outro lado, esquecer o seu sentimento patriótico, uma das constantes 

da vida e obra, sempre reivindicada em todas as épocas e ocasiões por Fernando Pessoa, tendo 

exprimido bem este sentir na “Ode ao Presidente-Rei Sidónio Pais” ou na Mensagem, em 

termos messiânicos e heterodoxos. Fernando Pessoa, de forma natural, encarou sempre a 

religião com a maior liberdade, como constatamos pelo que diz sua sobrinha: 

Julgo que houve sempre essa grande atitude na minha família. A minha mãe pensava 

assim. O tio Fernando foi educado nesta liberdade, portanto a sua heterodoxia nunca 

ofendeu ninguém. Mesmo as discussões filosóficas que ele tinha à mesa, com a minha 

mãe e os meus tios e com amigos - e disso eu lembro-me - mostram-mo bem. Havia 

uma grande liberdade de se falar desses assuntos e isso não ofendia ninguém. A 

maneira de ele ser não chocava ninguém na nossa família (…) A minha mãe falava 

abertamente de tudo isso e dizia mesmo “Nós somos assim”. Fomos educados por 

umas freiras irlandesas que tinham vistas muito largas (…) (França 1987: 47). 

Como poderemos constatar ainda, o seu pai, Joaquim de Seabra Pessoa, se não foi 

verdadeiramente um escritor, teve sem dúvida predisposições para a literatura e para a música, 

chegando a ser crítico musical no Diário de Notícias e a publicar um opúsculo sobre “O Navio 



297 

Fantasma”, de Wagner. Era filho do General Joaquim António Araújo Pessoa, que se 

notabilizou nas Guerras Liberais, tendo sido distinguido com a Torre e Espada e outras 

condecorações.  

Os Pessoas eram aliás de tradição militar, uma família da pequena nobreza, tendo direito 

a brasão, o tal desenhado pelo próprio Pessoa. Corria sangue judaico nesta família. Como 

veremos, havia sangue judaico num dos tetravôs do poeta, Sancho Pessoa da Cunha, cristão-

novo perseguido e condenado pela Inquisição de Coimbra, em 1706.  

Mas, também o todo da personalidade do poeta Fernando Pessoa surge-nos 

condimentado pelo psiquismo estranho da avó paterna Dionísia, que lhe legaria, não a loucura 

já referida, porque Fernando Pessoa nunca seria de modo algum um doente mental, como bem 

refere o médico e crítico Taborda de Vasconcelos na sua Antropografia de Fernando Pessoa, 

mas faz referência a um Fernando Pessoa com “uma personalidade esquizóide” referindo ora 

“o esquizóide é, em última análise, o individuo que se defende eliminando realidades e se vai 

distanciando assim até refugiar-se permanentemente num último reduto pela força do seu 

desterro íntimo” (Vasconcelos 1973: 35).  

Encontramos aqui não apenas a tendência que Fernando Pessoa viria a manifestar para 

o consumo de álcool, mas sobretudo a razão para as máscaras dos heterónimos, os sonhos

voltados para o paraíso da infância, para o menino de sua mãe, para a sua vertente ortónima e 

ainda para o caminho da alquimia, do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. 

Todavia, sublinha Vasconcelos, “nada o impede de conhecer e realizar uma obra 

vultosa, em cuja composição, por mais estranho que pareça, afinal todas as anomalias da sua 

vida colaboraram, se acaso não foram o seu móbil” (Vasconcelos 1973: 57). 

Recordamos a este propósito, sem que nunca tenha sido o caso de Pessoa, o livro “Génio 

e Loucura”, em que o filósofo e psiquiatra Karl Jaspers faz uma análise patográfica comparativa 

de grandes criadores mundiais como Van Gogh, Swedenborg, Strindberg e Holderlin, 

concluindo pela relação estreita entre a tendência esquizóide de certos homens excecionais e o 

génio literário ou artístico, indo Jaspers ao ponto de afirmar que nestes casos paradigmáticos o 

génio criador atingiu precisamente o seu plano mais elevado à aproximação de sintomas da 

esquizofrenia…  

Concluindo, pensamos que hereditariedade e psicopatografia, nem tudo explicam, 

ficando muito do inexplicado por explicar relativo a Fernando Pessoa. Mas sabemos que a 

poesia e a arte de ser poeta é outra coisa, embora naturalmente a árvore nunca seja indiferente 

à natureza do solo e do clima onde se planta… 
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Após a morte do seu pai, que o marcará profundamente na infância, Fernando Pessoa 

partiu em 1896 para Durban, com a sua mãe que casara, entretanto com o cônsul português, 

nessa cidade. Aí estudou até aos dezassete anos, obtendo resultados brilhantes, após o que 

regressou para Lisboa definitivamente, mas trouxe na ideia as palavras e a última alocução de 

Mr. Nicholas, um erudito inglês, diplomado por Londres, seu educador e professor. Segundo 

Jennings:  

Toda a educação tem um fim, sendo ele de afeiçoar cada um à sua própria vida. Toda 

a vida humana é de relações com outros homens e quanto mais cultivado o homem 

for, mais capaz será no trato com os seus semelhantes. A gente do Natal, 

infortunadamente, era mais propensa a preocupar-se só com coisas práticas, o jeito 

para as coisas ou como alinhavar uma frase, e a ver no mundo das letras um lixo 

sentimental. Mas declaro-vos de novo, como tantas vezes no passado, que uma 

educação baseada nos clássicos e refiro-me tanto a ingleses e franceses como a gregos 

e latinos - uma educação baseada no melhor que a história nos pôde dar, no 

pensamento e na filosofia que habilitou o homem a lutar na batalha da vida, a ocupar 

o seu lugar entre os seus semelhantes e a resignar-se por fim ao inevitável (Jennings

1984: 13-44).

Podemos dizer que Fernando Pessoa pensava neste velho professor quando escreveu, 

como refere António Quadros: 

A dois séculos de deseducação ministrada por pseudo-humanistas, que de latim só 

sabiam o latim (tornando-o deveras numa língua morta), seguiu-se um século de 

deseducação ministrada por anti-humanistas, que nem português, quanto mais latim 

sabiam (Quadros 1984: 328). 

Quando regressava a Lisboa definitivamente, o jovem Fernando ainda passou pelos 

Açores, onde encontrou as raízes (no ambiente português-antigo da Terceira). Já em Lisboa, 

continuou os seus estudos, chegando a matricular-se no Curso Superior de Letras, cujas, aulas 

depressa abandonou, pelo ensino desinteressante que nelas ocorria. Dedicou-se então ao estudo 

de filósofos gregos e alemães, Schopenhauer e Nietzsche, os quais deixarão marcas na sua obra. 

Leu os simbolistas franceses e a moderna poesia portuguesa e trabalhou na imprensa como 

correspondente. Atendendo aos seus conhecimentos e fluência na língua inglesa, escreveu 

alguns poemas em inglês. D. Manuela Nogueira relata como memória de família o seguinte: 

O tio Fernando, por várias razões, não estaria interessado num longo curso 

universitário. Mostrava querer urgentemente a sua independência monetária e a 

possibilidade de administrar o seu tempo livre para escrever. Os meus avós 

compreenderam, embora com uma certa mágoa. Achavam que a sua inteligência 

merecia estudos académicos (França 1987: 37). 
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Entre 1905 e 1912 Fernando Pessoa tomou verdadeiramente contacto com a vida 

lisboeta, literária e social. Os acontecimentos não deixaram de o influenciar, sendo por assim 

dizer um período de aprendizagem.  

Fernando Pessoa, muito retraído com vocação para viver isolado e sem compromissos, 

sempre disponível para as aventuras do espírito, trabalhou desde 1908 até à sua morte como 

correspondente comercial de várias firmas, à semelhança do seu alter-ego, Bernardo Soares, 

ajudante de guarda-livros. Subtil conversador de café, parece inepto para a vida sentimental, 

apenas se lhe conhecendo o namoro burguês com uma dactilógrafa de nome Ofélia. Fruiu a 

existência obscura que escolheu, por se enquadrar no seu feitio. Uma vez, por volta de 1931, o 

poeta definiu-se como “histero-neurasténico” com predominância do elemento histérico na 

emoção e do elemento neurasténico na inteligência e na vontade.  

Com efeito, extremamente lúcido, Fernando Pessoa é o poeta português que mais se 

aproxima de Valéry. Mentaliza as emoções e, por inteiro voltado para a literatura, a ela reduz 

os seus pretensos ataques de histerismo. O filósofo e psiquiatra Karl Jaspers já havia concluído 

pela relação estreita entre a tendência esquizóide de certos homens excecionais e o génio 

literário ou artístico. A complexa personagem/personalidade literária de Fernando Pessoa 

preocupa-se muito com o problema da loucura, melhor da sua loucura, pois no epitáfio que para 

si mesmo redigiu escreve segundo Lind: 

Aqui jaz o que se supôs o melhor 

Dos poetas na vastidão do mundo;  

Nunca na vida teve alegria ou sossego. 

Encheu de loucura muitas canções, 

E morresse ele com que idade morresse 

Os dias que viveu foram longos de mais. 

(Lind 1979: 379) 

E, de forma mais sentida e magoada, dissera já anteriormente: 

Nunca senti tão funda a minha exclusão dos homens. 

Dum lado os sãos, do outro os coxos, aleijados e cegos. 

Dum lado os sadios, os bons, os fortes, os na flor da vida, 

Do outro os escravos do génio, da loucura, do crime. 

  (Lind 1979: 359-360) 

E ainda, 

É idiotia, loucura ou crime, ou génio - ou que é que é a dor? 

Senti-o hoje em cheio, e senti-o pra ficar a lembrá-lo bem: 

Sou um rejeitado - torturador e torturado no inferno do meu ser. 

(Lind 1979: 359-360) 
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Desde 1906 que o seu esforço de auto-conhecimento identifica o medo da loucura, que 

“já é loucura” (Lind 1979: 360). Recordemos o espetáculo presenciado quando criança, referido 

anteriormente, que marcou certamente Pessoa, que já previa a sua loucura em duas vertentes: 

na falta de vontade, isto é, na incapacidade de levar para a frente todos os projetos intelectuais 

e patrióticos reconhecidos como grandes; e na incapacidade para concretizar em ações o amor 

sentido, isto é a tendência natural para a análise minuciosa e para o raciocínio.  

Fernando Pessoa, apesar de ter consciência de não ser igual aos outros homens, um dia 

disse à sua amada Ofélia que era preciso compreender que isso de amar era de gente vulgar e 

que ele não era vulgar. 

Alguns têm na vida um grande sonho e faltam 

a esse sonho. Outros não têm na vida nenhum 

sonho, e faltam a esse também. 

(…) 

Mas, enfim, também há universo na rua dos 

Douradores.  
(Pessoa 1982b: 2) 

Que a vida seja um sonho foi uma evidência que o imaginário barroco sublimou. Na sua 

obra, onde sepultou conscientemente a vida que teve e a que não quis ter, Fernando Pessoa 

extremou o que já era extremo. É o sonho mesmo que é essa mais alta vida, segundo Fernando 

Pessoa, “Deus quer, o Homem sonha, a Obra nasce” (Pessoa 1979: 51) 

2. O itinerário humano de Fernando Pessoa

A morte é a curva da estrada  

Morrer é só não ser visto 

Se escuto, eu te oiço a passada 

Existir como eu existo. 

(Quadros 1984: 4) 

Ao dedicarmo-nos a analisar a obra pessoana, verificamos que o esoterismo desempenha 

um papel fundamental na vida e na criação literária de Fernando Pessoa. O poeta leu um grande 

número de livros sobre a temática esotérica (a astrologia, o ocultismo, a alquimia, a cabala, a 

teosofia, o gnosticismo…), tendo deixado várias reflexões sobre estas matérias. Além disso, o 

poeta legou-nos um número significativo de poemas e prosas inspirados pelo esoterismo, alguns 

publicados em vida. O esoterismo significa a parte interior e oculta da vida espiritual do ser 

humano. Assim, Pedro Teixeira da Mota define esoterismo como “o mais secreto ou espiritual 
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de uma prática, doutrina, religião, templo e, por derivação, quem aprofunda a capacidade 

consciencial do interior dos seres, coisas e ensinamentos” (Mota 2008: 250). 

No geral, a sabedoria esotérica constitui uma parte importante do património literário e 

cultural da humanidade. Fernando Pessoa, nas suas obras juvenis sob os heterónimos de 

Alexander Search e Charles Robert Anon, demonstra desde muito cedo ter inquietações 

espirituais, denunciando a inconsistência da realidade aparente e a incoerência dos dogmas 

religiosos. A linha do esoterismo na poesia pessoana interessa-nos no estudo da defesa dos 

direitos humanos. Na sua poesia esteve sempre presente uma procura da verdade, uma defesa 

dos valores humanos.  

Tudo isto é um facto que não podemos ignorar. O humanismo, os direitos humanos, a 

dignidade humana, a vida no seu destino e os valores de liberdade, de patriotismo, de felicidade, 

de verdade, de igualdade... do poeta estiveram sempre presentes na sua vida e um pouco por 

toda a criação da sua grandiosa obra literária, (ver Quadro VI), através da consciência da 

dignidade da poesia e da plenitude cívica do poeta. Porém, apesar destes factos 

importantíssimos presentes na obra pessoana, são também um dos aspectos menos focados nos 

muitos estudos que existem sobre Fernando Pessoa.  

No caso concreto da presença do esoterismo em Fernando Pessoa, estamos perante um 

poeta cujas relações e convicções esotéricas são extremamente complicadas, na medida em que 

possui um espírito liberal e profundamente céptico e uma vez que o exprime num discurso de 

ironia face aos acontecimentos da vida e do país.  

Assim, apesar da grande paixão e fascínio de Pessoa pelo esoterismo, as suas convicções 

esotéricas estão entrelaçadas com a sua estratégia literária, a poesia, e nunca deixam de ser 

ponderadas e reajustadas, algumas até muito censuradas ou criticadas pelo próprio. Aqui 

gostaríamos de citar as seguintes palavras de Jorge de Sena, pioneiro em destacar a importância 

do esoterismo em Fernando Pessoa, 

para bem compreendermos e apreciarmos a importância daqueles aspectos decisivos 

da personalidade civil e da personalidade poética de Fernando Pessoa, não é 

necessário ser-se ocultista, e é até inconveniente porque daríamos importância a coisas 

que esteticamente não importam. É, porém, indispensável tomarmos a sério, 

criticamente, aquilo que Pessoa assim tomava (Sena 1995: 43). 

Na crítica pessoana houve vários autores que se debruçaram sobre a temática esotérica 

e apresentaram-nos alguns textos pessoanos deste âmbito. Esclarecendo a posição esotérica do 

poeta, como António Quadros, Dalila Pereira da Costa, António Telmo e José Anes também 
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lançaram especulações muito interessantes sobre a ligação de Pessoa com as matérias ocultistas 

e esotéricas.  

No itinerário estético de Fernando Pessoa, o período desde o início de 1913 até ao início 

de 1914 é um momento auroral cheio de luminosidade e brilhantismo. Foi no início de 1913 

que o poeta escreveu o poema “Além-Deus”, o começo duma série de poemas nitidamente 

esotéricos; também foi em 1913 que o nosso poeta “dramático” mostrou a sua vocação teatral, 

com a colaboração em revistas tais como Teatro; Revista de Crítica e Teatro e Jornal de Arte.  

Ainda nesta véspera do movimento Modernista em Portugal, cujo mentor seria Fernando 

Pessoa, por influência do seu grande amigo Mário Sá-Carneiro, lançou o sensacionismo e o 

paulismo em Fevereiro de 1914, com a publicação (em a Renascença) do poema “Pauis de 

roçarem ânsias pela minh’alma em ouro”. Segundo Robert Bréchon: 

Os poemas «paulistas» descrevem a situação de um ser indefinido, incircunscrito, cuja 

identidade é problemática, que flutua entre a ideia de uma transcendência enganadora 

e a realidade de uma imanência alienante. O infinito é um labirinto, o finito uma 

prisão. Em breve se abrirão duas saídas. Uma dará para uma imanência feliz, com o 

aparecimento de Caeiro e a afirmação do paganismo. A outra dará para uma 

verdadeira transcendência, ou seja, uma cuja infinidade é assumida como tal, com a 

descoberta da teologia gnóstica, da teosofia, dos rituais iniciáticos dos Templários e 

dos Rosa-Cruz (Bréchon 1996: 201). 

Tendo em conta a vastidão da obra pessoana, na parte da análise textual deste estudo 

iremos focar-nos em Fernando Pessoa heterónimo, essencialmente na poesia de Álvaro de 

Campos, o Engenheiro Futurista, por ser este heterónimo um modelo de humanidade no seu 

lema de vida e de escrita, em Alberto Caeiro, outro heterónimo de Pessoa, defensor do príncipio 

de igualdade entre os homens, príncipio enunciado na Declaração de Direitos do Homem em 

França e no segundo, centraremos ainda a nossa atenção em alguns poemas esotéricos do Pessoa 

Ortónimo, onde incluimos Fernando Pessoa, o próprio, por se envolver ele mesmo, na sua 

humanidade exemplar, nas críticas que tece sobre o homem e os seus direitos fundamentais. O 

nosso poeta revela numa carta a Aleister Crowley em 1929:  

The creation of Caeiro and of the discipleship of Reis and Campos seems, at first 

sight, an elaborate joke of the imagination. But it is not. Is a great act of intellectual 

magic, a magnum opus of the impersonal creative power (Pessoa 1994: 92). 

Cremos que um estudo sobre a relação de Pessoa com as matérias esotéricas pode 

ajudar-nos a compreender o processo da criação do sistema heteronímico e ortónimo bem como 

outros atos originalíssimos da intellectual magic do poeta genial. Aqui descortinaremos com 
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mais fundamento o humanismo de Pessoa nos valores e para os direitos humanos na poética 

Pessoana.  

Como podemos ver falta aqui acrescentar uma nota sobre a poesia místico-patriótica de 

Fernando Pessoa, pois também nela, pela envolvência da humanidade do próprio Fernando 

Pessoa e na confluência com o humanismo do Pe. António Vieira, não poderemos deixar de 

eleger a poesia místico-patriótica como importante no estudo dos direitos humanos em 

Fernando Pessoa por enaltecer o homem português na decadência e regeneração e o homem 

português, modelo e exemplo do homem universal, da humanidade.  

Toda a obra Mensagem, junto com alguns poemas como “À Memória do Presidente-Rei 

Sidónio Pais”, “Quinto Império” e “Elegia na Sombra”, além de terem uma dimensão esotérica, 

têm ainda uma dimensão político-ideológica. Trata-se de uma área importantíssima e para a 

analisar é preciso situarmo-nos no complexo contexto histórico da mitogenia e do pensamento 

messiânico português. Fernando Pessoa, enquanto discípulo do grande mestre Pe. António 

Vieira, comunga com este os seus temores e esperanças, as suas angústias e alegrias, hexitações 

e certezas.  

É caso para dizer: Não será isto Humanismo? 

Um humanismo de hoje e de sempre que radica no optimismo antropológico da 

Antiguidade Clássica, retomado com o Renascimento e, depois, reassumido mais tarde em 

Camões e por outros literatos: 

É nele um humanismo que confere ao homem dignidade superior e superior miséria. 

É um humanismo mais verdadeiramente humano. É a defesa do homem, que explora 

a natureza e aumentando o seu valor, sabe ultrapassar o interesse imediato, na atracção 

profunda pela Verdade. Trata-se do homem acção; a fim de encontrar a supra-humana 

harmonia (Pessoa 1989: 58). 

Fernando Pessoa e Pe. António Vieira são defensores da revalorização do patriotismo e 

do nacionalismo refletido nas ideias da Restauração e da Independência Nacional de Portugal, 

sabendo ambos que Portugal nem sempre é colocado no lugar que merece. Em Pessoa, tal como 

em Vieira, nota-se a consciência de uma verdadeira crise de identidade nacional, relembrando 

em ambos a explicação no evoluir de todo o tipo de crenças no Sebastianismo, no Quinto 

Império e no Humanismo Universalista, ideias que iremos ainda abordar. Dedicaremos alguns 

pontos deste estudo a esta questão inovadora neste capítulo. Sabemos ser também a Mensagem 

um título, à primeira vista muito vago, que levanta algumas questões: Mensagem! De quem? 

Para quem? Sobre o quê? 
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Poderemos dizer, numa tentativa de resposta, que é uma mensagem de alguém que tenta, 

a todo o custo, penetrar no seu mundo interior e encontrar-se, encontrar a raíz do(s) seu(s) 

pensamento(s), quando a sua alma de portugués se sente só, encontrando-se em profunda 

solidão.  

Essa procura, para esse projeto ambicioso de um Portugal próspero e glorioso, não 

resulta só no “achado heteronímico”. Resulta também em algo mais profundo, enraízado numa 

consciência poética nacionalista bastante sólida que Fernando Pessoa, tal como o seu mestre 

Pe. António Vieira, traduziu na escrita, um pela sermonística e outro pela poética. Esta 

consciência partilha na obra pessoana na Consciência de Nação, eventualmente na criação 

poética da “Super-Nação” (Soares 1999: 362).  

De uma forma muito simplista, ao sabor da “Supra-Nação” do “Supra-Camões” (Soares 

1999: 363), Fernando Pessoa vai reabilitar os heróis nacionais que se destacaram pelos seus 

feitos e valores pessoais.  

Na primeira parte do poema da Mensagem, carateriza o percurso outrora heróico de 

Portugal para de seguida, na segunda parte, solicitar a chegada tão necessitada de um “Messias”, 

de um salvador da Pátria, da sua amada Pátria, Portugal.  

Fernando Pessoa pretende que Portugal volte a sentir o sucesso do seu passado glorioso, 

por merecer sempre um futuro melhor.  

No entanto, em consideração do equilíbrio da estrutura do nosso trabalho não iremos, 

por enquanto, alongarmo-nos e dissertar mais neste âmbito, pois pretendemos fazê-lo mais à 

frente com a Mensagem, numa linha idealista e profética do homem lusíada. 

Assim, Camões escreve: 

As armas e os Barões assinlados 

Que da Ocidental praia Lusitana 

Por mares nunca de antes navegados 

Passaram além da Taprobana. 

E, também as memórias gloriosas 

Daqueles reis que foram dilatando 

A Fé, o Império, e as terras viciosas 

Cantando espalharei por toda a parte. 

(Camões 1974: 32) 

2.1. Momento histórico: Portugal no tempo de Fernando Pessoa 

Temos todos duas vidas: 

A verddeira, que é a que sonhamos na infância, 

E que continuamos sonhando, adultos, num substracto 

        [de névoa]; 
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A falsa, que é a que vivemos em Convivência com outros, 

Que é a prática, a útil, 

Aquela em que acabam por nos meter num caixão.  

(Campos 1986: 23) 

O tempo de vida de Fernando Pessoa (1888-1935) veio a coincidir, quase ano por ano, 

com o tempo histórico de meio-século que levou a sociedade portuguesa desde as primeiras 

crises do liberalismo oitocentista até à consolidação de uma ditadura de estrema-direita, 

semelhante aos regimes autoritários que prevaleceram no período entre-guerras em vários 

países europeus. Este introito serve para indicar o modo como Pessoa viveu e participou na 

crise à sua maneira, de modo a estreitar laços afetivos entre o político, o económico, o social e 

o cultural. Contudo podemos afirmar, independentemente da originalidade da sua intervenção

e da genialidade da sua obra literária, que Pessoa não foi politicamente muito diferente das 

obsessões dos intelectuais da sua época. 

Sabemos que, para além dos paradoxos que cultivou deliberadamente e brilhantemente 

na poesia, também deixou sobressair, na sua visão de Portugal, a sua dupla perspetiva de 

nacionalismo, um redentor e outro elitista. 

Na verdade, Fernando Pessoa surge no centro do movimento modernista futurista 

português, no caminho em direção à República após o “Ultimatum” (1890), em plena crise, na 

Guerra Mundial (1915), acelerando o processo crescente da vida cultural e artística do país, em 

paralelo à modernização social e económica da sociedade portuguesa. 

Com o fim da Guerra, Portugal encontrou-se fragilizado a nível económico e social. A 

agitação política não ajudava na resolução da crise. Todos os quadrantes da sociedade, e 

essencialmente a geração mais jovem, sentiam enorme desejo de começar tudo de novo. 

Fernando Pessoa irá sofrer do exarcebado nacionalismo do modernismo português, que 

contém um aspecto de decadentismo nacionalista, correspondente a um sentimento de 

frustração da sociedade portuguesa. É sintomático, neste contexto temporal, o passadismo do 

imperialismo português, que se projetava negativamente no imaginário modernista. Para além 

de toda a heteronimia, tanto Alberto Caeiro-o-rural como Álvaro Campos-o-cosmopolita ou 

Reis-o-de-parte-nenhuma comungam do imaginário unitariamente anti-social. Recordemos ser 

bastante moderno no contexto da época insistir na violenta rejeição da violação dos direitos 

humanos por parte da vanguarda da estética, da moral humanitária e do ideário dos valores 

sociais que animavam os vários setores da sociedade republicana e liberal. Aqui Álvaro de 

Campos-o-do-volante é caso paradigmático. 
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Os modernistas portugueses projetaram durante um momento breve, mas crítico, uma 

luz original sobre as sombras dos tradicionalistas e progressistas que impediam o dinamismo 

da sociedade portuguesa do seu tempo face a um humanismo reinante na europa e no mundo.  

2.2. Fernando Pessoa e o modernismo em Portugal 

A geração de Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros enquadra-se 

num movimento estético denominado Modernismo, em que a literatura surge ligada às artes 

plásticas e é por elas influenciada: a geração Modernista, em uníssono com a arte e a literatura 

mais avançadas na Europa, sem prejuízo da sua originalidade nacional. 

Este movimento implica uma nova concepção da literatura como linguagem, pondo em 

causa as tradicionais relações entre o autor e a obra, suscitando uma exploração mais ampla dos 

poderes e limites do homem face ao Mundo e de um homem em crise. 

Foi em 1913 que se constituiu o núcleo do grupo Modernista, em Lisboa tendo pouca 

aceitação noutras cidades do país.  

Estes achavam necessário combater a atitude passiva do público, por isso, havia 

urgência na missão de espicaçar as mentes, agitar mentalidades e educar. 

Podemos dizer que o Modernismo mudou tudo. Permitiu olhar definitivamente para o 

futuro, sem qualquer tipo de receio ou medo de escandalizar. Curiosamente, já a Geração de 

70, alguns anos antes tinha passado pelo mesmo, impulsionando o Realismo em Portugal. 

Com o Modernismo, o que muda? Muda tudo: a frase, os valores, os direitos humanos, 

o estilo… o homem e a própria visão do mundo!

O Modernismo, ao contrário de outros movimentos literários anteriores, será 

basicamente lisboeta. Apenas teve algumas adesões em Coimbra e alguns ecos noutros pontos 

do país. Foi por 1913, em Lisboa, que se constituiu o núcleo do grupo modernista. Fernando 

Pessoa e Mário de Sá-Carneiro haviam colaborado na A Águia (órgão do Saudosismo). Agora 

estes jovens modernistas iam realizar a oposição a este, estimulados pela aragem da atualidade 

vinda de Paris, desejosos como estavam de dotar o ambiente literário português de um tom 

europeu audaz e requintado, que faltava à poesia saudosista de então. 

Estes jovens modernistas nutriam o sonho de criar uma revista, inicialmente uma 

designada “Europa”. Entretanto, com o intercâmbio de outros escritores, decidiram lançar uma 

revista Orpheu. Desta revista saíram dois números que alcançaram um êxito enorme, em parte 
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por irritar o burguês e por escandalizar a sociedade, mas foi bastante criticada pelos jornais da 

época e por escassez monetária não pôde prosseguir.  

A geração modernista, contudo, continuou a manifestar-se em outras revistas, aderindo 

ainda a uma faceta do Modernismo, o Futurismo, derivação do Futurismo de Marinetti, cujo 

primeiro manifesto surgiu no “Fígaro” em 1909. De cariz agressivo e escandaloso, propôs cortar 

com o passado, exprimindo em arte o dinamismo da vida moderna, a “nossa turbilhonante vida 

de aço, de orgulho, de febre e de velocidade” (Marinetti 1909: 32), que em constante evolução 

nunca mais parou, imprimindo até à atualidade esta constante e imparável transformação do 

mundo. 

O Futurismo em Portugal surgiu como escândalo e os jornais em grande parte foram o 

meio de materialização das consciências escandalizadas que participaram ativamente no 

programa Futurista, na sua expansão e consolidação, como movimento de vanguarda. Os 

futuristas portugueses com os seus textos, como Almada Negreiros, Mário de Sá-Carneiro e 

Fernando Pessoa – Álvaro de Campos, distinguiram-se pela grande quantidade de frases 

exclamativas, de inventivas e de insultos, sempre com o intuito de desmistificar, demolir, acabar 

com hábitos culturais antiquados e retrógrados instalados na sociedade portuguesa e introduzir 

ares de progresso e de modernidade “criar a pátria do século XX” (Negreiros 1917: 12). No seu 

manifesto, Marinetti diz: 

A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Nós queremos 

exaltar o movimento agressivo, a insónia febril, o passo de corrida, o salto mortal, a 

bofetada e o soco. Um automóvel é mais belo que a Vitória de Samotrácia (Marinetti 

1909: 12). 

Entretanto, muitas outras publicações e manifestações individuais foram surgindo, nas 

quais a geração Modernista-Futurista se continuou a manifestar, abrindo novas tendências. Foi 

o caso de Fernando Pessoa, que no número um da revista Exílio (1916) publicou “Hora

Absurda”, artigo sobre o movimento sensacionista. Em Centauro (1916) foram publicados 

poemas de Mário Sá-Carneiro e Fernando Pessoa como “Ficções do Interlúdio” e ”Ultimatum” 

de Álvaro de Campos. Aconteceu também em 1917 com Almada Negreiros, poeta da Orpheu, 

sensacionista, uma escandalosa sessão futurista e mais tarde ainda dentro da corrente 

modernista (dum modernismo mais calmo e atenuado) surgiu a revista Contemporânea (1922-

1926).  

Ao tentarmos compreender todo este movimento na cultura e na literatura portuguesa 

protagonizado pelo espírito desta geração de Modernistas-Futuristas, não devemos ficar só nos 
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aspetos superficiais, a mistificação, a excentricidade, mas partir à procura de descobrir o sentido 

irónico que a própria simulação, o próprio jogo literário dos poetas poderia ter em Portugal e 

na Europa.  

Certamente todos sabem que o tempo era de crise acentuada, de dissolução de um 

mundo de valores e de direitos, que continuam a processar-se. Os artistas manifestavam o seu 

cepticismo total face à agressão, ao sarcasmo, ao exercício gratuito das energias individuais, à 

sondagem, a um tempo de lúcida e inquieta, das regiões virgens e indefinidas do inconsciente, 

ou então pela entrega à vertigem das sensações, à grandeza inumana do progresso, a um mundo 

em transformação. Podemos constatar, pela mão de Álvaro de Campos – Fernando Pessoa, o 

que se desenha nesta época da literatura portuguesa. Vejamos o que ele nos diz num texto 

intitulado “Modernas Correntes na Literatura Portuguesa”, datado de 1916: 

Em todas as épocas e em todos os países debatem-se uma, contra a outra, uma nacional 

e outra cosmopolita. Talvez fosse mais justo chamar à primeira, não já nacional, mas 

tradicionalista, porquanto em países onde não esteja já estabelecida uma corrente 

nacional, isto é, onde ainda não se saiba o que é um sentimento nacional, esta corrente 

vira-se para um passado qualquer - o clássico, por exemplo. Em Portugal hoje 

debatem-se duas correntes, antes não se debatem por enquanto, mas em todo o caso a 

sua existência é antagónica. Uma é a da Renascença Portuguesa, a outra é dupla, é 

realmente duas correntes. Divide-se no sensacionismo, de que é chefe o Sr. Alberto 

Caeiro, e no Paulismo, cujo representante principal é o Sr. Fernando Pessoa. Ambas 

são cosmopolitas, porquanto cada qual parte de uma das duas grandes correntes 

europeias atuais. O sensacionismo prende-se à atitude enérgica, vibrante, cheia de 

admiração pela vida, pela Matéria e pela Força, que têm lá fora, representantes como 

Verhaeren, Marinetti, a Condessa de Noailles e Kipling (Tantos géneros diferentes 

dentro da mesma corrente!); o paúlismo pertence à corrente cuja primeira 

manifestação nítida foi o simbolismo. ambas estas correntes têm entre nós este igual 

característico em relação ao seu ponto de partida e que é para nos orgulharmos - de 

que são avançs enormes nas correntes em que se integram. O sensacionismo é um 

grande progresso sobre tudo quanto lá fora na mesma orientação se faz. O paùlismo é 

um enorme progresso sobre todo o simbolismo e neo-simbolismo de lá fora (Pessoa 

1966: 125-126). 

Como podemos ver, estas duas correntes, sensacionismo e paúlismo, co-existem com a 

revista, Renascença Portuguesa, sem que haja um conflito agravado entre os seus defensores.  

Ao contrário do que acontecia antes, agora não existe conflito ou rutura. As correntes 

tradicionalistas e as modernistas acabam por se completar, no sentido de que a literatura não 

pode esquecer o passado, mas não pode também de deixar de evoluir, de inovar e abrir as portas 

ao que se faz lá fora. Como Álvaro de Campos diz, o que é preciso é evoluir, trazer algo de 

novo, para marcar a diferença. 
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O Modernismo encerra em tudo o que lhe está associado ao humanismo, uma nova 

época, a liquidação de certa forma de pensar e de sentir, a negação do sentimentalismo e 

saudosismo da prosa rica no seu radicalismo, o homem como centralidade do mundo. 

Agora venceu para cada um a sua verdade, admitem-se todas as aventuras estéticas no 

jogo ou no conflito entre a inteligência e as forças vitais. O expressivo triunfou sobre o 

tradicionalismo. A criação libérrima triunfou da imitação e do preceito. A produção romântica 

parece ter chegado ao fim. Não é já expressão do individuo, mas linguagem que se constitui 

inesperada a partir dum vazio, dum não-eu, ao gosto de Fernando Pessoa. 

Como sabemos, nesta altura a literatura conhecia uma vasta gama de correntes artísticas 

que fizeram das primeiras décadas deste século uma das épocas mais gloriosas da literatura 

nacional, europeia e mundial!… Eis que surge nas ondas deste movimento um Fernando Pessoa, 

ortónimo, heterónimo, criador de mitos e em busca do ser da pátria – de Mensagem, enfim um 

poeta de inspiração sem comando. 

E havemos todos de morrer, 

Ó pinheirais sombrios ao crepúsculo, 

Pinheirais onde a minha infância era outra coisa 

Do que sou hoje. 

(Pessoa 1966: 34) 

O Fernando Pessoa Ortónimo – Ele-Próprio, não expõe uma filosofia prática, não 

introduz uma norma de comportamento. Em Fernando Pessoa Ortónimo há sobretudo apenas a 

expressão musical e subtil do frio, do tédio e dos anseios da alma, de estados quase inefáveis 

em que se vislumbra por instantes “uma coisa linda” (Pessoa 1966: 34). Nostalgia de um bem 

perdido que não se sabe qual foi. Oscilações imperceptíveis de uma inteligência extremamente 

sensível e até vivências tão profundas que não vêm “à flor das frases e dos dias” (Pessoa 1966: 

34) mas se insinuam pela eufonia dos versos, pelas reticências de uma linguagem finíssima,

lirismo puro (se impura, no dizer do poeta, é a humanidade em que se enraíza), voz que anima 

que se confessa baixinho num tom menor, melancólico de uma resignação dorida, agravada, de 

sofrimento, de quem sofre a vida sendo incapaz de a viver.  

Uma imagem da sua poesia, a mulher “a viúva pobre que nunca chora” define-a 

simbolicamente. A poesia moderna de Pessoa emite um egotismo exacerbado, pelo ceticismo, 

pela sensação do tédio, pela ideia de que Saturno estigmatizou o poeta para a solidão e o 

desamparou, pelo arrojo da expressão figurada ou analítica que insere esta poesia na linha do 

lirismo nacional, com um “sentido Lusitano” (Pessoa 1966: 34). 
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O Fernando Pessoa Ortónimo herdou um jeito especial pelo popular, que o seduz pelo 

mundo da sua infância, adotando para o sugerir reminiscências de contos de fadas, de cantigas 

de embalar e toadas de romanceiro.  

Contudo, o poeta também manifesta na sua poesia o seu estrutural anti-sentimentalista, 

a ausência do biógrafo e da sua biografia, a tendência para reduzir as circunstâncias humanas 

concretas a verdades gerais, a um humanismo universal. Para o poeta, o sentimentalismo 

confessional está fora de questão. Pessoa manifesta-se pela inteligência intuitiva ou discursiva, 

pela sensibilidade que lhe é própria e pela imaginação, “Eu sinto / Com a imaginação. / Não 

uso o coração.” (Pessoa 1966: 2). 

O poeta, em face do mundo, incluindo o eu que reflete, é um sentimento de estranheza, 

de arrepio e de espanto. Fernando Pessoa nega-se com todas as suas forças do seu espírito de 

poeta a aceitar um mundo tal como as suas perceções lho mostram. É absurdo, não pode ser. O 

poeta tomado de angústia de intuir o mistério, interroga-se para satisfazer de certeza uma razão 

exigentemente humana. 

Toda a obra de Fernando Pessoa exprime essa interrogação ou as respostas possíveis 

para essa interrogação, ou anseio, ou melancolia de saber que não existe resposta. 

Na realidade, a grande perturbação do escritor não são as realidades supranormais, mas 

o próprio enigma do existir, do “haver ser” (Pessoa 1966: 86). A posição do Fernando Pessoa

ortónimo é a de acreditar na autenticidade das aparências, a propensão mística leva-o a esfumar, 

a sentir como fantasmagóricas as realidades apreendidas pelos sentidos. Assim refere o poeta 

que a vida é uma ilusão! No poeta ortónimo, o ritmo alicia as próprias vivências de essência 

musical, que o poeta instintivamente e calculadamente tira das combinações de sons musicais 

efeitos muito profícuos e muito felizes atendento ao seu êxito. “Sê plural como o universo!” 

(Pessoa 1966: 86).  

A propósito desta pluralidade, escreve ainda Fernando Pessoa: 

A obra completa, cujo primeiro volume é este (O Livro do Desassosego), é de 

substância dramática, embora de forma vária - aqui de textos em prosa, em outros 

livros de poemas ou de filosofias (Pessoa 1966: 86). 

Assumindo aqui a intelectualidade do processo heteronímico, processo criativo bem 

identificado em toda a sua obra, enquanto Ele-Próprio, enquanto sujeito criador de personagens, 

não é o eu-síntese de todas elas, nem tão pouco a personalidade principal. Foram sempre as 

personalidades “supostas” que presidiram ao processo criativo poético Pessoano. Foram sempre 

elas que sentiram, de facto!  
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Fernando Pessoa é, assim, apenas o canal que permite transmitir a mensagem: 

O autor humano destes livros não conhece em si próprio, personalidade nenhuma. 

Quando acaso sente uma personalidade emergir dentro de si, cedo vê que é um ente 

diferente do que ele, é embora parecido, filho mental, e com qualidades herdades, mas 

as diferenças de ser outrem. Que esta qualidade de escritor seja uma forma de histeria, 

ou da chamada dissociação da personalidade, o autor destes livros nem o contesta, 

nem o apoia. De nada lhe serviriam, escravo que é da multiplicidade de si próprio, 

que concordasse com esta, ou com aquela, teoria, sobre os resultados dessa 

multiplicidade (Pessoa 1966: 95). 

Fernando Pessoa Heterónimo – As máscaras, apesar de a sua poesia nos fazer lembrar 

as tradições literárias, faz-nos refletir também sobre uma estética literária completamente nova 

dentro do Modernismo. O poeta conseguiu, sem dúvida, “reciclar”, tradições, formas de sentir, 

inovando, criando uma nova poesia e uma nova forma literária de sentir o homem, a realidade 

e o mundo no séc. XX. Na própria criação dos heterónimos poderemos encontrar sinais desta 

“reciclagem”. No poeta heterónimo dificilmente conseguimos encontrar o fio condutor, a 

ordem, isto é, o princípio do fio que nos permite fazer ou desfiar o novelo da vida e obra 

completa do poeta Fernando Pessoa.  

Contudo, é através do conhecimento do processo de criação dos heterónimos que nos 

tornamos mais próximos do homem tão complexo e singular que ainda continua a ser. Pensamos 

que, apesar do muito que já conhecemos do poeta, nem com a publicação, se fosse possível, de 

todos os seus pensamentos, conheceríamos totalmente esse ser. Da mesma forma que nunca 

conseguiríamos conhecer nenhum ser humano na sua totalidade.  

Em Pessoa, fluíam nas suas veias sangue de genialidade poética que fluiram e se 

modificaram com o tempo. A sua obra literária fluiu, ao mesmo tempo que a sua vida decorria. 

Mas a sua grandeza advém do facto de ele ter conseguido “poetizar” tão bem em português para 

poder conhecer-se e dar-se a conhecer. E, para tal, mergulha nas máscaras, heterónimos, que 

estão agarradas à sua face…  

Revelando à flor da pele, as suas facetas, procurando, assim, unir as partes e conhecer o 

seu todo. Vamos descobrir na unidade do poeta a multiplicidade de poetas. 
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2.3. A Renascença, A Águia e Orpheu 

A geração Modernista continuou a manifestar-se, quer individualmente quer através de 

outras revistas, como a Revista, a Renascença, a Athena, a A Águia e a Orpheu. 

Atendendo à situação política do país bastante confusa no que respeita ao período entre 

1906 e 1910, inspirada pela República, eis que surge no Porto a Revista A Águia, que viria a 

ser o orgão oficial da Renascença Portuguesa, escola de arte e de patriotismo. 

Fernando Pessoa interessa-se inicialmente pelo ideário e pelo grupo de pessoas que 

anima a Revista A Águia, sobretudo pelo interesse de todos pela literatura, pelo desejo de serem 

dignos dela, de a tornarem grande e acima de tudo pelo amor de todos pela pátria e pelo 

nacionalismo presente em todos os seus colaboradores.  

A primeira aparição pública de Fernando Pessoa é nas páginas A Águia, com um artigo 

sobre “A Nova Poesia Portuguesa Sociologicamente Considerada” (em Revista A Águia, 2.ª 

Série), artigo crítico e não literário. Face à polémica surgida, Fernando Pessoa ataca com um 

novo artigo questionando se de facto havia uma Renascença literária em Portugal. 

Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro colaboraram na Revista A Águia, órgão 

máximo do Saudosismo. Vão agora realizar-se em oposição a este, desejosos que estavam de 

imprimir um novo ambiente literário português de tom europeu, audaz e requintado, que tinha 

faltado à poesia Saudosista, embora a primeira publicação dos autores do Modernismo –

Futurismo, tenha sido bem criticada nas colunas da Revista A Águia.  

Em 1914, os nossos jovens modernistas, estimulados pela atualidade literária do 

Futurismo vinda de Paris com Mário de Sá Carneiro e Santa Rita. também colaboraram na 

Revista Orpheu, entrando em ruptura com a Revista A Águia. Quase sem darem por isso, um 

novo grupo nascera. De facto, a Renascença não conseguia corresponder aos anseios de 

originalidade e de grandeza da nova geração. Em todos eles reinava o sentimento pátrio, os 

mitos nacionais, içando-os para cumes elevados que o positivismo negara. A mais importante 

revelação literária de Pessoa são sem dúvida Alberto Caeiro e Ricardo Reis. É estranho e 

misterioso que se tenha mantido em segredo durante tantos anos, se considerarmos que uma 

boa parte das odes de Ricardos Reis e a maior parte da poesia Caeiriana tenha sido escrita antes 

de 1916. 

Fernando Pessoa aguardava o contexto apropriado para fazer tal acontecer e foi ele que 

acabou por o criar, na qualidade de diretor a Revista Athena, o momento ideal. Assim, Pessoa, 

na qualidade de diretor literário, tinha toda a liberdade para determinar o conteúdo escrito da 
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revista de arte, contribuindo para a elevação da Língua e Cultura Portuguesas. Aproveitou e 

publicou os heterónimos e a si próprio por verificar total harmonia entre eles. 

A Revista Athena, a começar pelo título e pela elegante apresentação gráfica, era uma 

perfeita ilustração da Nova Renascença, publicada por Fernando Pessoa 12 anos antes e um 

belo mostruário do “Grande Poeta” – isto é Fernando Pessoa – que deveria liderar o 

renascimento cultural português. 

Fernando Pessoa publicou na Revista Renascença o poema “Impressões do Crepúsculo” 

que dará início ao Paúlismo, movimento literário genial que surge a partir do primeiro verso do 

poema “Pauis de roçarem ânsias peça minha alma em ouro” (Rocha 1985: 48). 

Em parte, fruto deste entusiasmo, Fernando Pessoa foi um futurista do Orpheu, a pedra 

de toque de toda a literatura do século XX. Fernando Pessoa, como poeta nacionalista da 

Mensagem, único livro publicado em vida, reveste-se de  excepcional, tendo este ideias muito 

próprias sobre o que deveria ser o Império da Língua e da Cultura Portuguesa que sonhava para 

um Portugal moderno.  

Pessoa surgiu como um crítico de rara inteligência, sendo um artista que reagiu ao 

cepticismo total pela agressão, pelo sarcasmo, pelo exercício gratuito das energias individuais, 

pela sondagem a um tempo lúcido e inquieto, pela entrega à vertigem das sensações, à grandeza 

inumana das máquinas, das técnicas, da vida gregária das grandes cidades e da violência contra 

os direitos do homem. 

O ano de 1914 é o ano da “mitografia pessoana”, ano do nascimento dos heterónimos 

pessoanos. Neste ano convergem diversas linhas essenciais na vida e obra de Fernando Pessoa. 

Desde o ano 1914 até à morte, Fernando Pessoa, retomando a consciência de si, do seu génio, 

da sua missão que nunca mais será traída, obedecerá cegamente, marcando as regras de vida, 

do que escreve para si, a forma como aparece em público, os seus gestos, as suas atitudes, as 

palavras escritas, a expressão do seu “ser Eu”, do mister de “ser Homem”. 

Hoje, ao tomar de vez a decisão de ser Eu, de viver à altura do meu mister, … reentrei 

de vez, de volta da minha viagem de impressões pelos outros, na posse plena do meu 

Génio e na divina consciência da minha Missão. Hoje só me quero tal qual meu  nato 

quer eu seja; e meu Génio, com ele nascido, me impõe que eu não deixe de ser… Um 

raio hoje deslumbrou-me de lucidez. Nasci (Sá-Carneiro 1992: 63-64). 

O Modernismo – Futurismo encerra um humanismo, pois assume um tom pedagógico 

de expressão aforística apelando à plenitude individual e aos direitos humanos.  
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Assim a Geração de Orpheu surge aos nossos olhos como uma época nova, de 

liquidação de certas formas de pensar e de sentir, agora para cada um a sua verdade, admitindo-

se todas as aventuras estéticas, no jogo ou no conflito entre a inteligência e a vida.  

A literatura da Geração de Orpheu não é já a expressão do indivíduo, mas “linguagem 

que se constitui, inesperada, a partir dum vazio, dum não-eu. Tantos e tais foram os artigos, que 

em três semanas a Orpheu se esgotou – totalmente, completamente se esgotou” (Sá-Carneiro 

1992: 186).  

A propósito da Geração de Orpheu, Fernando Pessoa, num texto escrito em 1915, data 

da edição do primeiro número da revista, escreve: 

O que quer Orpheu? 

- Criar uma arte cosmopolita no tempo e no espaço. A nossa época é aquela em que

todos os países, mais materialmente do que nunca, e pela primeira vez

intelectualmente, existem todos dentro de cada um, em que a Ásia, a América, a África

e a Oceânia são a Europa, e existem todos na Europa. Basta qualquer cais europeu -

mesmo aquele cais de Alcântara - para ter ali toda a terra em comprimido. Por isso a

verdadeira arte moderna tem de ser desnacionalizada - acumular dentro de si todas as

partes do mundo. Só assim será tipicamente moderna. Que a nossa arte seja uma onde

a dolência e o misticismo asiático, o primitivismo africano, o cosmopolitismo das

Américas, o exotismo ultra da Oceânia e o maquinismo decadente da Europa se

fundam, se cruzem, se interseccionem. E, feita esta fusão espontânea, resultará uma

arte-todas-as-artes, uma inspiração espontâneamente complexa… (Pessoa 1966: 113).

Já se tinha ouvido falar da Geração de 70, aquando do surgimento Movimento Realista 

na Literatura Portuguesa. Nela cabiam homens orientados por um mesmo objetivo: arejar e 

mudar o panorama cultural e literário português, por se encontrar em situação mais do que 

moribunda.  

A Geração de 70 tinha uma vontade em comum de fazer mudar as mentalidades, 

deixando estes uma marca profunda não só na literatura, mas na sociedade portuguesa. Mas na 

segunda metade do século XX, a Geração Orpheu reforçou a tal mudança desejada. O que foi 

Orpheu? 

Mais do que um movimento literário, Orpheu foi um movimento artístico. Nele 

participaram poetas, pintores, escultores, enfim, um sem número de artístas que concebiam a 

arte como algo de muito nobre e revelador de uma mentalidade muito própria. A literatura 

entrelaçava-se com a pintura e outras formas de artísticas e só com este espírito se podia falar 

de arte. 

Os jovens deste movimento, Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e Almada 

Negreiros, deambulavam pela Baixa Lisboeta e desejavam romper com o passado decadente e 

fazer aparecer pela regeneração, algo de substancialmente diferente e novo. 
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Eis que surge em 1915, com o primeiro número da Revista Orpheu, uma revolução 

estética e social, sabemos que os seus mentores viram-se obrigados a esconderem-se, tal foi a 

violência negativa da sociedade da época. Contudo, o escândalo por ela provocado dizia que os 

seus mentores estavam no caminho certo: o da mudança! 

Naquela época, a vontade de mudança destes jovens consistia na falta de sensibilidade, 

de emoção espontânea que transparecesse na obra literária, que até então era enferrujada e 

bafienta. Com este movimento, a criação artística e a literatura tinham uma faceta mais 

humanista, mais subjetiva, menos lamechas.  

A expressão literária dos jovens do Orpheu surgiu aos olhos dos mais interessados de 

uma forma mais humana, como síntese das experiências dos sentidos, mesmo que daí surgissem 

reflexos/experiências menos nobres ou pouco ortodoxas para a época. 

O homem, a sua personalidade, aparecia-nos assim quase transparente, verdadeira e 

autêntica. Assim o homem era o reflexo natural de tudo o que o rodeava.  

O mundo complexo, acelerado, difícil, pleno de diversidades espraiava-se nesta nova 

forma de fazer literatura, que por isso também ela era complexa, difícil, acelerada e plena de 

diversidades. 

Esta mudança foi bem visível no plano da língua portuguesa. Tudo nela tomou uma 

nova dimensão, como poderemos constatar na poesia do grande poeta Fernando Pessoa. 

O poeta, possuidor de uma grande maturidade literária e originalidade, encontra no 

movimento modernista de Orpheu a possibilidade de extravasar todos os seus estados de alma, 

escrevendo numa tentativa de fugir à realidade, tentando vasculhar os seus pensamentos e 

descobrir as partes do seu todo e o seu todo nas partes.  

Numa estratégia ortonímica e heteronímica tentou, pela mão do seu amigo Mário de Sá 

Carneiro, residente em Paris e com quem trocava correspondência, manter esta chama 

modernista acesa, acompanhando deste modo o mundo que o rodeava.  

Sabemos ter sido a personalidade fortíssima e desconcertante deste amigo que atraiu 

Pessoa para o Modernismo. Pessoa foi o seu amigo confidente. Entre ambos, estabeleceu-se 

uma relação fraterna e nas cartas trocadas transpareciam as angústias de ambos, numa tentativa 

de ambos acabarem com o mal-estar intelectual que sentiam, pois nas cartas estudavam-se um 

ao outro enquanto escreviam. Um tentava compreender o outro, vê-se ao espelho… e a imagem 

que é refletida nem sempre é a mais desejada, embora se admirassem mutuamente.  
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Fernando Pessoa compreendia bem o seu amigo e, para lhe mostrar o caminho da 

felicidade e tranquilidade humana, pregou-lhe uma partida ao inventar o heterónimo Alberto 

Caeiro, considerado o Mestre de todos eles, inclusive, dele próprio.  

É engraçado notar que nas obras de ambos, Alberto Caeiro e Mário de Sá-Carneiro, 

existia uma visão totalmente contrária do Mundo e do Ser. Enquanto no primeiro existia uma 

visão do mundo original, infantil, já no segundo reflete estar cansado de tudo e até de si próprio. 

Fernando Pessoa “mergulhou” de corpo e alma (várias almas) no mar revolto de Orpheu. 

Pessoa em muitos textos faz lembrar muitos poetas da poesia tradicional de António Nobre, a 

Camilo Pessanha e mesmo a Almeida Garret. Não descurou os poetas tradicionais, foi pouco a 

pouco matando saudades de grandes temas da Literatura Portuguesa como: o Sebastianismo, o 

Quinto Império, o Saudosismo e de alguma nostalgia.  

No entanto, é notório que Fernando Pessoa se demarca dos escritores anteriormente 

mencionados, não permitindo que os seus poemas se tornassem demasiado sentimentais. Então 

podemos afirmar que o profundo intelectualismo Pessoano é uma das muitas “imagens de 

marca” deixadas pela poesia Pessoana.  

Daí que nos afirme no poema “Isto”, “Eu simplesmente sinto / Com a imaginação / Não 

uso o coração” (Pessoa 1966: 78).  

Percebemos assim, que apesar do sentimentalismo presente em alguns poemas, o tom 

Pessoano permanece racional e intelectualizado nas suas poesias. 

2.4. Pessoa herdeiro e interlocutor 

O valor das coisas não está no tempo que elas  

duram, mas na intensidade com que acontecem. 

Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas 

inexplicáveis e pessoas incomparáveis.  

(Pessoa 1986c: 79) 

Em qualquer génio há sempre um elemento de diferença, um grau de superioridade que 

se sente, mas não se explica, apesar de se constatar.  

A genialidade de Fernando Pessoa e de António Vieira não nascem do nada, para além 

de uma predisposição genética anteriormente anunciada, o génio em formação beneficiará das 

condições familiares e ambientes. A acrescenter os acasos da vida quotidiana ficarão para 

sempre imperscrutáveis, uma coisa simples, vista ou ouvida e logo esquecida, pode, uma 

criança, mudar o caminho futuro da sua inteligência.  
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No que se refere tanto a Fernando Pessoa como a António Vieira, a origem ou semente 

do seu génio será um mistério, como sempre acontece.  

É dificil perceber porque floresceram tão cedo e porque se manifestaram ambos no 

campo das letras. Em família reconhecemos ter sido tanto um como outro, bem instruídos e 

informados, mas também sensíveis à atividade menos útil e mais sublime da inteligência 

humana, a criação artística literária. 

Ao longo da vida, tanto Fernando Pessoa como o Pe. António Vieira, fora ou dentro de 

Portugal, mantiveram sempre uma firme lealdade ao país onde nasceram e as muitas saudades 

exprimidas na sua arte em língua portuguesa. Fernando Pessoa discípulo do Pe. António Vieira, 

a quem chamou “Imperador da Língua Portuguesa”, evoca a infância, não a da África do Sul, 

mas a passada em Lisboa, que para ele era o lar, o regaço, o âmago da pátria amada. Assim 

evoca também a sua pátria, o Pe. António Vieira aquando da sua ida para o Brasil ainda criança, 

mas viajará tal como Pessoa com a sua Lisboa no coração.  

Valorizar o sentido de cidadania de Pessoa herdeiro e interlocutor de Vieira é apontar 

um rumo para Portugal. Ao longo da história do mundo, nem todos usufruíram da sua condição 

de cidadão...  

O cidadão contemporâneo deve entender que na atualidade tem de encarar a sua situação 

de cidadão como cidadão do mundo, deve conhecer bem as próprias “raízes” e ter a clara 

consciência dos problemas globais. Não deve perder a “identidade”, mas deve ter a noção que 

os problemas de todo o mundo são também problemas dos cidadãos. 

3. Os direitos humanos em Fernando Pessoa

O poeta português Fernando Pessoa é considerado por muitos estudiosos nacionais e 

estrangeiros como o principal escritor de Língua Portuguesa do século XX, sendo uma 

referência incontornável para muitos escritores e estudiosos da atualidade. 

Realizar um trabalho sobre Fernando Pessoa é estudar aquele que não queria ser apenas 

escritor, mas toda uma Literatura e uma Cultura.  

Daí este trabalho de investigação ser muito árduo, embora muito dignificante por tratar 

os direitos humanos, uma corrente ainda adivinhada na poesia de Fernando Pessoa. Com vasta 

produção em poesia e em prosa, a sua escrita, apesar de muitas e variadas pesquisas a seu 

respeito, ainda na atualidade provoca discussões e reflexões acessas pela novidade estética.  
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Sabemos que foi anglómano miópe, cortês, fugidio, sempre vestido de escuro, reticente 

e familiar, cosmopolita que predica o nacionalismo místico, o patriotismo, investigador solene 

de coisas fúteis, humorista que nunca sorri e nos gela o sangue, inventor de outros poetas e 

destruidor de si mesmo, autor de paradoxos claros como a água e, como ela, vertiginosa, o poeta 

fingidor, fingir é conhecer-se, misterioso que não cultiva o mistério, misterioso como a lua do 

meio-dia, taciturno, fantasma do meio-dia, mas português, sempre!… 

Pierre Hourcade, que o conheceu no fim da sua vida, refere um homem frágil na estatura, 

mas grandioso no espírito e na alma de poeta, escrevendo: “Nunca ao despedir-me me atrevi a 

voltar-me para trás, tinha medo de vê-lo desvanecer-se, dissolvido no ar.” (Hourcade 1978: 69). 

Fernando Pessoa morreu em 1935, em Lisboa, de uma cílica hepática, legou-nos um 

espólio imenso. Apesar de muita da sua obra ter já sido publicada, todavia continua ainda por 

publicar a sua obra completa. A obra de pessoa é tipo as maruscas Russas, após a descoberta 

de uma obra ou de um poeta, vem outra e outro. Assim foi o poeta Fernando Pessoa. 

Portanto, pensamos ser de grande importância que um novo estudo fosse feito, tendo 

em conta um aspeto pouco explorado na poética Pessoana, com a consciência de que uma 

análise definitiva, se é que isso é possível, ainda se encontra fora do alcance de todos nós, face 

a um poeta tão complexo e singular como Fernando Pessoa. Pensamos ser fundamental que esta 

pesquisa nesse sentido continue tendo como objetivo contribuir para o efetivo entendimento no 

seu todo da obra pessoana. Por isso, entendemos ser uma mais-valia o desenvolvimento deste 

estudo, no qual procuramos abordar com mais profundidade a temática dos direitos humanos 

em Fernando Pessoa. Talvez por desconhecimento ou desinteresse de estudiosos não se tem 

dado importância a este aspeto (hoje emergente nas sociedades atuais menos tolerantes e mais 

violadoras dos valores e dos direitos humanos universais), mas que nós consideramos 

fundamental no entendimento mais extenso da complexidade da grandiosidade humana 

presente em todo o projeto estético-poético de Fernando Pessoa, um embaixador dos direitos 

humanos em Portugal.  

Neste estudo teremos como referência publicações que discorrem sobre o envolvimento 

do poeta com as sociedades iniciáticas, dados biográficos, correspondências, a própria poesia 

de Fernando Pessoa e os trabalhos realizados por alguns pesquisadores/estudiosos, por 

contribuirem com o seu pensamento para o esclarecimento do tema em questão em diferentes 

obras, cada qual com as suas ideias e convicções.  

Os direitos humanos na obra de Fernando Pessoa pretendem ser um tema consensual, 

atendendo ao espírito humanista do poeta fundado em valores universais, onde radica este 
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estudo. Até pelas inúmeras dificuldades que a obra pessoana, por si só, já impõe, deve ser aceite 

com cautela e seriedade. Procuraremos justificar-nos em algumas questões fundamentais, tais 

como: as influências humanistas na sua obra, a mediunidade, as ligações de Pessoa com a 

Maçonaria, o ocultismo, o esoterismo, a alquimia, as ordens iniciáticas, a significação e a 

perspectiva do Quinto Império e do Sebastianismo no universo pessoano, o papel dos símbolos 

e da despersonalização, a via poética, os direitos humanos, os valores universais, a dignidade 

humana do ser, o nacionalismo e o universalismo, entre outros.  

Fernando Pessoa conta e chora a insatisfação da alma humana incessantemente até à 

morte. A sua precaridade, a sua limitação, a dor de pensar, a fome de se ultrapassar, a tristeza, 

a dor da alma humana que se sente incapaz de construir e que, comparando as possibilidades 

miseráveis com a ambição desmedida do homem, desiste, adormece e dissipa a vida no tédio. 

Os remédios para todos esses males, segundo Fernando Pessoa, são o sonho, a evasão pela 

viagem, o refúgio na infância, a crença num mundo ideal e oculto situado no passado, a aventura 

do Sebastianismo messiânico e do Quinto Império universal, o estoicismo de Ricardo Reis, o 

sensacionismo e o interseccionismo de Alberto Caeiro e Álvaro de Campos. 

Todos estes remédios são tentativas frustradas, porque o mal é a própria natureza 

humana e o tempo a sua condição fatal. É uma poesia cheia de desesperos e de entusiasmos 

febris, de náuseas, tédios e angústias iluminados por uma inteligência lúcida – febre do absoluto 

e insatisfação do relativo, busca incessante pela Verdade.  

É assim Fernando Pessoa ortónimo e heterónimo e pseudónimo e toda a sua obra 

humanista. Fernando Pessoa procura, através da fragmentação do “eu”, a totalidade que lhe 

permita conciliar o pensar e o sentir. A fragmentação está evidente por exemplo, em “Meu 

coração é um pórtico partido”, ou nos poemas interseccionistas “Hora absurda”, “Chuva 

Oblíqua” e “Não sei quantas almas tenho”, no verso “Continuamente me estranho”. O 

interseccionismo entre o material e o sonho, a realidade e a idealidade, surge como tentativa 

para encontrar a unidade entre a experiência sensível e a inteligência.  

A poesia de Pessoa ortónimo revela a despersonalização do poeta fingidor que fala e 

que se identifica com a própria criação poética, como impõe a modernidade. O poeta recorre à 

ironia para pôr tudo em causa, inclusive a própria sinceridade que com o fingimento possibilita 

a construção da arte. O poeta acredita na palavra primeira, a poesia, o homem, o pensamento, 

o universo, a transcendência, isto é, o amor puro, a purificação, a verdade que muitas vezes o

confrontará com a sombra, a dor, as cinzas e a morte. 
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A poesia está não na dor experimentada ou sentida, mas no fingimento dela, apesar de 

o poeta partir da dor real “a dor que deveras sente”. Não há arte sem imaginação, sem que o 

real seja imaginado de maneira a exprimir-se artisticamente e a ser concretizado em arte. Esta 

concretização opera na memória a dor inicial, fazendo parecer a dor imaginada mais autêntica 

do que a dor real. Podemos chegar à conclusão de que existem várias dores: a real (inicial), a 

que o poeta imagina (finge), a dor real do leitor e a dor lida, ou seja, intelectualizada, que 

provém da interpretação do leitor. Isto cumpriu-se na obra que nos legou e que vamos desenhar 

nos versos que escreveu. Como tal, foi necessário, uma leitura abrangente da vida e da obra 

Pessoana, tendo em conta aspetos que, muitas vezes, são tidos como pouco importantes por 

ultrapassarem as fronteiras da crítica literária instituída como mais tradicional e conservadora, 

mas de grande interesse para fundamentar a questão em estudo.  

A presença dos direitos humanos na produção pessoana é patente, mas o poeta, uma vez 

“fingidor”, não tem necessariamente comprometimento em fazer deles o centro da sua criação 

poética, pois surgem pulverizados.  

Por outro prisma, o caminho humano do poeta e a sua missão humanista parecem ter 

bastante importância para Fernando Pessoa e para a sua obra escrita. Vamos, pois ver nele “Um 

Ser poeta, que antes de tudo, foi Homem!” e “Um Homem que foi Embaixador, dos Direitos 

Humanos”, no poeta ortónimo, pseudónimo e heterónimo. Tendo em conta as nossas 

interpretações e o nosso entendimento sobre Fernando Pessoa, pensamos ser possível reunir as 

condições para apresentar elementos que, de algum modo, esclareçam até que ponto as relações 

de Pessoa com os direitos humanos são fundamentos e ocupam lugar de destaque no seu 

pensamento e na sua obra, como elemento relevante dentro de um projeto literário 

mundialmente conhecido e apreciado.  

Assim, era para nós importante aferir se os direitos humanos servem como itinerário 

humano do poeta, o alcance de um “Farol”, de uma “Luz” para as dúvidas metafísicas-

religiosas-humanistas de Pessoa ou se apenas representam uma mera fonte de inspiração, uma 

justificativa estética do poeta em matéria de direitos humanos.  

Uma ou outra maneira de considerar a contemplação dos direitos humanos pelo poeta 

certamente mudará sensivelmente a humana leitura e o entendimento humano do cerne da obra 

de Fernando Pessoa. Assim, cremos que uma pesquisa nesta direção será bastante relevante e 

inovadora, podendo apresentar elementos e interpretações que justificam uma leitura de 

Pessoana pouco ou nunca explorada. 
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Em princípio, decidimos nos concentrar mais nos poemas de Fernando Pessoa ortónimo, 

nos poemas de Fernando Pessoa heterónimo – Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo 

Reis. Por outro lado, a nossa atenção incidirá naqueles poemas que por sua natureza manifestam 

ligações com temas exotéricos, ocultistas e iniciáticos, sensacionistas, neopagãos e mesmo 

interseccionistas, assim também selecionaremos alguns de outra natureza assinados por 

Fernando Pessoa que serão analisados com alguma profundidade por esclarecerem o tema do 

nosso trabalho de investigação.  

Num olhar sobre o percurso de produção de uma obra, gerada em muito pela 

sensibilidade do cidadão poeta, face às questões de seu tempo, faz-se oportuno desvendar a 

presença oculta dos direitos humanos, no caso de Fernando Pessoa, tendo em vista seu 

reconhecimento enquanto co-participante e pro-ativo de um elevado ideal de direitos humanos, 

de arte, de literatura e de cultura, signo da modernidade que reclama o seu espaço no meio de 

um tempo e na aura de obscurantismo que marca a vida portuguesa, por volta do início do séc. 

XX. 

O estudo aqui apresentado objetiva a defesa de uma leitura da poesia pessoana tomando 

como relevante o caminho pelos direitos humanos e as influências destes na produção estético-

literária-humana do poeta.  

Tal leitura pretende entender minimamente as dimensões que sedimentam na alma 

humana do poeta, os ideais e os valores universais como: a vida humana, a dignidade, a 

liberdade, a igualdade, a fraternidade, a tolerância, a paz e a justiça que julgamos presentes de 

forma clara ou oculta na poesia de Fernando Pessoa, procurando delimitar o quanto se pode 

considerar o lado humaníssimo como prática estética, ou, por outro lado, interpretar os direitos 

humanos como elemento norteador de outros propósitos do poeta dentro da sua produção 

artística anunciadora de uma inquietação e angústia presente na arte de viver.  

Sendo o poeta um homem motor da evolução literária, aberto a um caminho de rutura 

definitiva com a ordem estabelecida que considerava materialista e decadente, queria em 

oposição fazer triunfar o positivismo e a ciência racional face ao humanismo e aos direitos 

humanos.  

O entendimento da posição de Fernando Pessoa, no que concerne aos direitos humanos 

na sua obra, coloca de lado a tentativa de reduzi-lo a uma interpretação meramente simplista.  

Será desenvolvido, tendo em conta a importância desta posição no âmbito da biografia 

e da obra do poeta, buscando tanto na convergência, quanto no confronto com outros 

pressupostos teóricos do autor ou de outros autores, para, dessa maneira, progredir na 
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compreensão plena da obra no tocanto à temática em questão cumprindo o seu ser de poeta e 

de pensador apaixonado. 

Quando pensamos abordar a obra de Fernando Pessoa e definir a nossa fundamentação 

teórica, tivemos de nos deparar inevitavelmente com uma vasta bibliografia e uma quantidade 

enorme de estudos teórico-críticos sobre o poeta.  

Sem dúvida, Fernando Pessoa é um poeta de prestígio nacional e internacional, fonte de 

inspiração para estudos e análises em larga escala. Como tal, iniciamos este trabalho por um 

estudo bibliográfico sintético, frente ao imenso universo pessoano e à sua vasta obra que 

pudesse esclarecer algumas questões importantes relativas à problemática do papel dos direitos 

humanos na escrita pessoana.  

A transmutação, o desdobramento e uma série de facetas pessoanas podem estar 

relacionados com a sua busca pela defesa dos direitos humanos universais, podendo ser estes 

os degraus que levaram o poeta ao encontro da sua natureza, da dignidade humana, da 

compreensão da vida e da morte, do conhecimento de si e do outro, do mundo, do homem e da 

humanidade.  

A poesia pessoana, através do ilegível, do simbólico, do simulado, da reflexão, do 

discurso antitético e disfórico e de outros atributos pode ser a via para a obtenção do “ouro” da 

vida e obra de Fernando Pessoa como a felicidade, a alegria, a paz e o bem comum de todos os 

homens e da humanidade, valores que colidem na sua poesia através do paradoxo como a 

fraqueza, a guerra, a angústia, a inquietação, o repúdio pela condição humana, a consciência da 

inutilidade da vida, a incompetência de viver, o tédio, o horror, a maldade dos homens, a falta 

de dignidade e o inumano do Ser.  

Pensamos que as relações e convicções esotéricas, ocultistas e alquímicas do poeta 

Fernando são difíceis, tendo em conta o seu espírito liberal e profundamente céptico, exprimido 

num discurso irónico de Pessoa perante os problemas, a vida e a condição humana. No entanto, 

assumimos esta sua paixão e fascínio pelas matérias esotéricas intimamente entrelaçadas com 

a sua estratégia literária humanista perante a liberdade, a igualdade e a fraternidade, princípios 

da Revolução Francesa. Por exemplo, são conhecidas as suas comunicações mediúnicas, em 

Um Caso de Mediunidade escrito em 1918, que desvalorizou, justificando serem o resultado de 

“histeroneurastenia” e “auto-sugestão” da sua pessoa referida no ínicio deste estudo. Outro 

exemplo é o que diz respeito à teosofia. Numa carta a Sá-Carneiro datada de 6 de dezembro de 

1915, o poeta confessou que tinha sido incomodado pela “noção de força, de domínio, de 

conhecimento superior e extra-humano que ressumem a criação das suas “obras teosóficas” e 
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de ter visto a “possibilidade de que ali, na Teosofia, estivesse a Verdade” que justifica a 

insatisfação e imperfeição da condição humana. Não obstante, no dia seguinte, conseguiu ter 

“the beginning of clear thought, occultistly antitheosophical” (Diário 7 de Dezembro de 1915). 

E, por último, na sua carta a Adolfo Casais Monteiro, de 13 de Janeiro de 1935, Pessoa declarou 

relativamente às ordens iniciáticas: “não pertenço a Ordem Iniciática nenhuma” (Pessoa 

1986c): 89). No entanto, na sua “Nota Biográfica” de 30 de março de 1935, escreveu assim na 

“posição iniciática”. 

Este perfil “inconstante”, que é tão próprio de Fernando Pessoa e tão fascinante na sua 

obra, constitui, sem dúvida, um desafio e um estímulo para o nosso trabalho. Aqui gostaríamos 

de citar as seguintes palavras de Jorge de Sena, pioneiro em destacar a importância das matérias 

esotéricas em Fernando Pessoa, 

para bem compreendermos e apreciarmos a importância daqueles aspectos decisivos 

da personalidade civil e da personalidade poética de Fernando Pessoa, não é 

necessário ser-se ocultista, e é até inconveniente porque daríamos importância a coisas 

que esteticamente não importam. É, porém, indispensável tomarmos a sério, 

criticamente, aquilo que Pessoa assim tomava (Sena 1995: 43). 

Descobrimos, através da biografia de Fernando Pessoa, que este foi educado segundo 

os cânones do ensino britânico. Como tal, Fernando Pessoa teve contacto com os valores 

universais dos clássicos greco-latinos, assim como com os autores victorianos da revivescência 

pagã, entre os quais se destacam Matthew Arnold, Walter Pater e Oscar Wilde. Data de há cinco 

séculos atrás a descoberta de antigos documentos greco-latinos, entre os quais havia textos 

esotéricos, como os textos sobre o pensamento hermético e platónico. Esta antiga sabedoria 

inspirou os artistas e estudiosos do Renascimento e, por isso, também os do séc. XX. Com os 

novos poetas houve uma revitalização pagã. Logo, o paganismo terá influenciado uma fase do 

projeto estético-poético Pessoano, animado por Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do 

racionalismo e da ética que questionava muito a existência sustentável do Ser, tendo afirmado 

Steffen Dix que:  

com a proclamação da “morte de Deus” ele “abriu” (...) todas as portas para um estado 

mental marcado por uma insegurança religiosa, política e ética, ou em geral por uma 

certa convicção de uma certa insustentabilidade da existência (Dix 1995: 524). 

Segunda a crítica humanista de Fernando Pessoa, esta convicção remete-nos para o 

heterónimo Ricardo Reis. Nem os ensaístas ingleses nem o filósofo alemão acertaram no 

verdadeiro ideal pagão. Fernando Pessoa, para repudiar o falso paganismo e descobrir o 
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autêntico paganismo, precisou de voltar à fonte original, ao mundo antigo, o qual seria a solução 

para as angústias e sofrimento da existência humana.  

Este mundo ideal para Pessoa é a Antiga Grécia, que, sendo o berço da civilização 

europeia, está ligada, por conseguinte, à língua e à cultura portuguesa. Esta ligação encontra-se 

sublinhada várias vezes pelo poeta no seu conceito de “Quinto Império Universal” e na ideia 

da “Mitogenia Sebastianista”, que nos remete para a Mensagem, que vamos dissertar mais à 

frente. Fernando Pessoa encontrou na a insustentabilidade do ser, da vida e da existência 

humana uma resposta para o mistério da alma humana, no paganismo helénico e nas matérias 

esotéricas. Senão vejamos as palavras invulgares do poeta:  

O paganismo helénico tem duas feições: a esotérica, que é a do mito popular e admite 

os deuses, objectivista, patente, consoante o são todas as manifestações populares, e 

sobretudo, todas as manifestações do espírito grego; e a esotérica, que o heleno 

aprendia apenas nos mistérios, a parte oculta do Paganismo, ligada intimamente – 

mais, mesmo, que a aparente e normal – aos velhos cultos sacerdócios do Egipto e do 

Oriente indefinido. Em Pitágoras emerge, afirma-se em Platão, este esoterismo pagão. 

Porque emerge? Porque o espírito da filosofia pagã começou da limitação objectivista. 

Desceu às cavernas das iniciações. Abriu portas insuspeitas no mistério da alma 

humana (Mota 2008: 10-17). 

A essência do espírito pagão de Fernando Pessoa é fundada nesta visão “objectivista” e 

será considerada o núcleo do Neopaganismo Pessoano, cuja expressão máxima se encontra em 

O Guardador de Rebanhos de Alberto Caeiro. Segundo este fundamento, para Caeiro a natureza 

é marcada pela sua pluralidade “a Natureza é partes sem um todo”.  

A Natureza para Caeiro deixa de ser um conjunto transcendental ou uma obra de um 

Criador – Deus –, segundo a tradição católica ou a metafísica tradicional e passa a ser plural e 

desmitificada, mais à medida do homem, embora ainda considerada no seu valor supremo de 

verdade, dos valores verdadeiros fundamento dos direitos humanos universais, segundo o 

princípio da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Interiorizada na poesia de Caeiro, a 

pluralidade orientada pela visão “objectivista”, essência do antigo sistema politeísta, Caeiro 

rejeita a unidade imposta pelo monoteísmo e pela racionalidade abstrata.  

A poesia de Alberto Caeiro é, portanto, uma possível cura para a inquietação, para a 

angústia, para a dor, para o sofrimento e males humanos, metafísica do moderno homem 

ocidental, com a finalidade de encontrar resposta para os problemas que o afligem e que 

acorrentam a alma humana de cada homem neste mundo.  

Segundo a análise de Luís de Sousa Rebelo, a visão “objetivista” (Rebelo 1988: 26), do 

paganismo helénico está de acordo com o príncipio da liberdade, da “espontaneidade da 
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consciência” (Rebelo 1988: 27) que o mesmo privilegia. Luís de Sousa Rebelo realça a 

afinidade “objectivista neopagã” (Rebelo 1988: 28), com a cosmovisão dos estoicos. Em 

Ricardo Reis, uma vez que só num universo totalmente liberto da relação aristotélica de 

causa/efeito, é possível “ver o objecto em si tal qual ele é” (Rebelo 1988: 32), viver a vida em 

liberdade, igualdade, fraternidade e felicidade, fruindo dela sem constrangimentos de quaisquer 

natureza na busca da alegria e da felicidade humana, neste mundo que se deseja mais humano, 

mais fraterno e igual para toda a humanidade. Assim, Fernando Pessoa angustiado perante o 

Destino mudo que o arrasta na voragem do Tempo, com o estóico Ricardo Reis procura na 

sabedoria dos antigos clássicos o remédio para os males que atormentam a alma humana da 

sociedade. Sabemos da tradição grega que os gregos sofriam intensamente a dor da caducidade 

e o peso da morte. No entanto, com a sabedoria estóica aprenderam a aceitar com altivez o 

destino que lhes era imposto pela vida num Carpe Diem (Rebelo 1988: 17), como caminho da 

felicidade, mas sem ceder aos impulsos dos instintos.  

Ricardo Reis personifica este ideal de vida consentâneo com os valores e os direitos 

humanos, reconhecendo que a vida terrena outorgada a cada um, mesmo com todos os 

constrangimentos e instabilidade. Ainda, como diz Ricardo Reis, a vida é o único bem em que 

podemos firmar-nos e construir a partir da sabedoria da vida de cada um a felicidade, encarando 

assim o poeta, com lucidez e pragamatismo, a compreensão do mundo e do homem na sua 

imperfeição, através da criação estética, fazendo da própria vida uma arte, um exemplo a seguir 

por outros, propondo uma filosofia moral, de acordo com os princípios do epicurismo.  

O heterónimo Ricardo Reis segue o exemplo clássico, não hesitando confessar a Lídia 

que prefere o presente bem vivido a um futuro incerto, que teme porque desconhece. O poeta 

deixa-se tentar no seu modernismo estético pelo ópio da perfeita inconsciência, considerando a 

felicidade e o contentamento dos que vivem distraídos. Para os estoicos, 33 esta solução é o 

melhor dom que o homem sobre a Terra podia desejar. 

Com as pinceladas do estoicismo de Ricardo Reis, o poeta Fernando Pessoa formula 

uma filosofia de vida cuja orientação é na verdade epicurista,34 pois o homem de sabedoria 

edifica e conquista a sua autonomia interior na restrita área da liberdade e da felicidade que lhe 

33 Estoicismo: é uma corrente filosófica que considera ser possível encontrar a felicidade desde que se viva em 

conformidade com as leis do destino que regem o mundo, permanecendo indiferente aos males e às paixões, que 

são perturbações da razão. O ideal ético é apatia que se define com ausência de paixão e permite a liberdade, 

mesmo sendo escravo. 
34 Epicurismo: consiste na filosofia moral de Epicuro (341.270 a.C) que defendia o prazer com o caminho da 

felicidade. Mas que a satisfação dos desejos seja estável, sem desprazer ou dor, é necessário um estado de ataraxia, 

ou seja de tranquilidade e sem qualquer perturbação. O poeta Horácio seguiu de perto este pensamento da defesa 

do prazer do momento ao considerar o carpe diem (aproveitai o dia) como necessário à felicidade. 
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ficou, abdicando num duro esforço de autodisciplina da aceitação voluntária de um destino que 

devemos cumprir altivamente e sem queixume até à morte, “Abdica / E sê Rei de ti próprio” 

(Reis 1996: 18), destituindo a alma de instintos e paixões que alienam a vida, pois a vida é uma 

passagem fugaz. Há que viver a felicidade com alteridade, sem que o prazer da mesma 

comprometa a dependência do homem pelas coisas materiais, ficando apenas os bons momentos 

do passado. “Teu íntimo destino involuntário / Cumpre alto. Sê teu filho” (Reis 1996: 19). O 

homem chega a antecipar-se ao seu próprio destino, aceitando livremente a morte “E quando 

entremos pela noite dentro / Por nosso pé entremos” (Reis 1996: 19). 

Ricardo Reis exprime a constante desconfiança perante a Fortuna, os sentimentos fortes, 

o prazer, a paixão, a felicidade, que tantas vezes corrompe o homem, viola a sua dignidade

humana e a dos outros, descurando os verdadeiros valores universais e os direitos humanos. O 

poeta diz, na sua sabedoria e segundo a tradição clássica, que a Fortuna, a Felicidade, é 

insidiosa, pelo que o homem não deve esperar nada que não provenha de si próprio. O mundo 

é aquilo que cada homem é, e aquilo que cada um deseja ser. Esta visão epicurista não 

contempla no seu pensamento a alegria humana, como diz Ricardo Reis na sua melancolia “Não 

há tristezas / nem alegrias / Na nossa vida” (Reis 1996: 19). 

Assim, Ricardo Reis parece existir como solução para os problemas reais da vida. Surge 

para remediar o sentimento da fraqueza humana e da inutilidade de agir por meio de uma arte 

de viver segundo os valores e os códigos dos direitos humanos, que permite a felicidade até 

chegar à morte, embora de mãos vazias, privado do materialismo, mas com o espírito ou a alma 

cheias do bem, com o mínimo de sofrimento em benefício de si próprio e do seu semelhante. 

Como diz Fernando Pessoa: 

Pus em Ricardo Reis a minha disciplina vestida da música que lhe é própria, Reis 

escreve melhor do que eu, mas com um purismo que considero exagerado (Pessoa 

1992: 10-17).  

Ainda, segundo Guntert: 

De todos os estilos de Pessoa, o Ricardo Reis é de longe o mais “clássico”. Os 

latinistas a que o próprio Fernando Pessoa só recorria de vez enquando como meios 

estilísticos alienantes e oclusivos, tornam-se aqui regra (Guntert 1982: 10-17).  

E ainda, 

O verdadeiro deus de Reis é o Fado e todos, homens e mitos, estamos submetidos ao 

seu império (Paz 1971: 10-17). 
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Como podemos detetar, em Ricardo Reis o poeta apresenta-nos uma força maior do 

humanismo, uma entidade implacável, o destino a que todos devemos obdecer: o – Fado –, o – 

Fado – é destino. Nem a “vastidão vã” do firmamento é livre. Os próprios astros, como nós 

passageiros comuns, estão submetidos à lei comum. Assim, pensamos na atualidade que todos 

os homens devem reger-se pelas leis comuns respeitando e defendendo os direitos humanos 

subjacentes à vida ao – Fado –, que dita os passos da nossa breve carreira humana ao fim da 

qual se encontra a morte. Como tal, há que abdicar da tortura, do ódio, da falta de tolerância, 

da injustiça, dos males que causam sofrimento e horrores humanos. A cada passo lembra o 

“Sussurro gemebundo” do Letes, os horrores da “atraparia de Saturno”, a ameaça da “tesoura 

de Átropos” fazendo-nos assim pensar que todos os homens são morimbundos na sua passagem 

pelo mundo. Esta vida é uma miragem. O poeta chora e grita. Com o “frio da sombra” já entrevê 

a caveira em que se mudará o rosto, chorando o que será “Súbdito ausente e nulo / Do universal 

destino” (Reis 1996: 19). No entanto, o Homem nesta viagem terrena caminha levando como 

destino uma vida digna. 

O poeta, pungente com a ideia da morte, transmite a sensação de que a vida consiste 

numa sucessão de mortes em que o tempo é irreversível, não pára um segundo sequer, sendo 

implacável com tudo o que se passa connosco no caudal imparável da vida humana, em que 

Kronos devora os seus filhos sem contemplações, no destino de cada vida humana. Como tal, 

há que a viver com a dignidade e a sabedoria dos estoicos e dos clássicos. 

A ressonância moral em prol dos direitos humanos de Ricardo Reis “pagão por carácter” 

(Reis 1996: 20), aparece refletida na criação estética e na definição de Álvaro de Campos, num 

estilo denso construído monárquico, educado num colégio de jesuítas ao gosto e saber do Pe. 

António Vieira. Latinista e semi-helenista amante do exato nas Odes que traduz um espírito 

grave, medido, ansioso de perfeição do Homem, do Mundo e da Humanidade. Alberto Caeiro, 

o “Mestre”, aconselha-o calmamente na ordem das coisas dizendo “Não queiramos mais vida /

Que a das árvores verdes” (Caeiro 1986: 29). No entanto, tanto Reis como Caeiro elogiam a 

Magnum quies do viver campestre indiferentes à vida social e aos seus vícios, convictos de que 

a grande sabedoria está em gozar a vida tal qual a sabedoria da Natureza pensando o menos 

possível no mal, nos horrores que ela demonstra ter pela vida e pela dignidade humana. 

Denotamos que o poeta define um Alberto Caeiro como homem ideal que personifica o 

humanismo, um exemplo a seguir, ingénuo, aberto, expansivo, contente por natureza, pois o 

prazer vem ao seu encontro, o prazer de ver, de sentir e de sentir-se existir, o qual o deixa com 

alegria fluir na vida, na Natureza e nas coisas, sendo o próprio estilo dos seus versos descritivo 
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e discursivo, quase prosa sem nada que embarace a naturalidade do seu versejar. Aqui 

contrapondo com o nosso Ricardo Reis, um homem ressentido, calculista, um homem que se 

faz, como faz laboriosamente o seu estilo poético.  

Neste paradoxo de valores personificados nos dois heterónimos, definimos um projeto 

estético-poético defensor dos valores humanos simples e verdadeiros, assim como um 

respeitador dos direitos humanos individuais e universais. Fernando Pessoa põe na posse de 

Alberto Caeiro o domínio da “verdade absoluta” (Caeiro 1986: 29) herdada da discussão 

metafísica, em que os seus fundamentos são o primado do exterior, a variedade maravilhosa do 

real, o erro de imaginar ou filosofar, inventando mundos ficcionais para atingir a suprema 

verdade. No poema “Mestre, meu querido Mestre”, que, invocando querer ser como Alberto 

Caeiro, ele dá conta desta sua incapacidade de não sofrer com a vida, com a sua condição de 

ser humano completo e feliz ao mesmo tempo, vejamos a propósito, Álvaro de Campos: 

Mestre, meu mestre querido! 

Coração do meu corpo intelectual e inteiro! 

Vida da origem da minha inspiração! 

Mestre, que é feito de ti nesta forma de vida? 

Não cuidaste se morrerias, se viverias, nem de ti nem de nada, 

Alma abstrata e visual até aos ossos, 

Atenção maravilhosa ao mundo exterior sempre múltiplo, 

Refúgio das saudades de todos os deuses antigos, 

Espírito humano da terra materna, 

Flor acima do dilúvio da inteligência subjetiva... 

Mestre, meu mestre! 

Na angústia sensacionista de todos os dias sentidos, 

Na mágoa quotidiana das matemáticas de ser, 

Eu, escravo de tudo como um pó de todos os ventos, 

Ergo as mãos para ti, que estás longe, tão longe de mim! 

(Campos 1986: 43-59) 

Mas coloquemos a questão: o que terá Alberto Caeiro que Álvaro de Campos não tem? 

Campos idolatra o seu Mestre, quando nos diz que ele gostaria de “ser / ter” e não 

conseguiu, mas porque terá falhado? 

Reconhecemos que afinal o “Mestre” foi bom. O aluno é que tinha pouca vontade, não 

tinha capacidade interior de aprender, pois o seu destino era o de andar constantemente numa 

montanha russa de sensações, sem fazer parar o comboio da angústia de não ser o que desejava 

ser, estava condenado a não ser ninguém: “Não sou nada / Nunca serei nada” (Campos 1986: 

43). Antevemos que Campos, para conseguir superar esta insatisfação de si próprio, esta 

“angústia sensacionista”, esta “mágoa quotidiana” do direito de ser feliz, invoca o “Sol”, o seu 

“Deus”, que é afinal o Mestre Alberto Caeiro. Tal como uma entidade superior, Campos vê 
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Caeiro como o próprio espírito da Terra-Mãe. Como um pagão. Campos invoca o seu Deus-

Universo, que Caeiro encarna perfeitamente. Ele é o “espírito humano da terra materna” (Caeiro 

1997: 45) 

O poeta deixa na definição de Ricardo Reis a dor da nossa miséria humana estrutural, 

com o sofrimento de conviver permentemente com o “Fatum da Velhice e da Morte” (Reis 

1996: 27). Como tal, vai em busca do prazer, da felicidade, da fortuna, iludindo a dor reservada 

pelo próprio destino no restrito âmbito de liberdade que a mesma lhe concede em cada momento 

da existência do seu Ser-Poético. Fernando Pessoa, com o heterónimo Alberto Caeiro, faz 

Caeiro Racional sair de si para as coisas. No seu modo de pensar, na vida predomina o objeto. 

Já Reis focaliza-se no primado do sujeito, sentindo-se estrangeiro no mundo incomunicável, 

recolhe-se ao castelo interior: “Façamos de nós mesmos o retiro / Onde esconder-nos” (Reis 

1966: 27).  

Isto em teoria, pois em Caeiro sobresai uma inteligência primitiva pura, ingénua, genial. 

O Mestre bebe na fonte pura da sabedoria instintiva, sensacionista e intersecionista, duas 

tendências do modernismo-futurismo. Já Reis, um civilizado, “um pagão em decadência” 

posterior ao cristianismo, um pagão que simplesmente duvida, ou não fosse ele discípulo de 

Caeiro e condiscípulo de Pessoa, “A cima de nós e dos Deuses” (Reis 1966: 27). 

Daí, como veremos mais à frente, toda a teorização sobre o “objectivismo neopagão”, 

presente, no constante despojamento dos atributos à Natureza na poesia Caeirana e à volta do 

Mestre, a realizada por Ricardo Reis e António Mora e ainda, a revolucionária estética anti-

aristotélica de Álvaro de Campos, o Homem no centro do Mundo. Como é conhecido, a grande 

obra do mestre Pessoa aconteceu no mítico Dia Triunfal, 8 de março de 1914, segundo uma 

carta de Fernando Pessoa a Casais Monteiro, em 13 de janeiro de 1935, que dizia:  

foi em 8 de Março de 1914 – acerquei-me de uma cómoda alta, e, tomando um papel, 

comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi trinta e tantos 

poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia 

triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título, O 

Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a 

quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase: 

aparecera em mim o meu Mestre (Pessoa 1999: 343). 

Nesta carta, podemos ainda encontrar a breve biografia do mestre Alberto Caeiro, tão 

diferente do próprio Fernando Pessoa, até fisicamente:  

Alberto Caeiro nasceu em 1889 e morreu em 1915; nasceu em Lisboa, mas viveu 

quase toda a sua vida no campo. Não teve profissão nem educação quase alguma (...) 
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Louro sem cor, olhos azuis... Caeiro, como disse, não teve mais educação que quase 

nenhuma – só instrução primária... (Pessoa 1999: 343-345).  

Os estudos atuais revelam que nem todos os poemas de Alberto Caeiro foram escritos 

neste dia, mas sim entre 1914 e 1915. Relativamente aos “trinta e tantos poemas” de O 

Guardador de Rebanhos (Caeiro 1997: 29), apenas dezanove foram realmente escritos neste 

dia, segundo a investigação de Ivo Castro. 

Mas naturalmente, neste ponto interessa-nos efetivamente perceber o nascimento do 

Fernando Pessoa – Heterónimos –, o impacto que a visão “objectivista” do paganismo esotérico 

deixou na sua vida e na sua criação literária. Pelo menos, o impacto que o poeta pretendia que 

nós entendessemos. O aparecimento do heterónimo Alberto Caeiro, este momento epifânico, é 

fundamental para o humanismo do nosso poeta. 

Ainda, focalizados na célebre carta da Correspondência entre Pessoa e o seu amigo 

Adolfo Casais Monteiro, que se celebrizou como a “Carta sobre a génese dos heterónimos 

Pessoanos: Escritos que foram esses trinta e tantos poemas, imediatamente peguei noutro papel 

e escrevi, a fio, também, os seis poemas que constituem a Chuva Oblíqua, de Fernando Pessoa” 

(Pessoa 1999: 343).  

E ainda, 

Aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe descobrir – instintiva e 

subconscientemente – uns discípulos. Arranquei do seu falso paganismo o Ricardo 

Reis latente, descobri-lhe o nome, e ajustei-o a si mesmo, porque nessa altura já o via. 

E de repente, e em derivação oposta à de Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente 

um novo indivíduo. Num jacto, e à máquina de escrever, sem interrupção nem 

emenda, surgiu a Ode Triunfal de Álvaro de Campos – a Ode com esse nome e o 

homem com o nome que tem (Pessoa 1999: 343). 

A poesia de Alberto Caeiro, cuja trajetória foi animada pelo paganismo esótérico, 

estimulou a proliferação alteronímica do poeta. Fernando Pessoa, com “O Neopaganismo”, 

reintroduziu a essência do espírito pagão na literatura e na mentalidade do tempo moderno-

futurista, que mais tarde será seguida pelos seus discípulos, à volta da obra do mestre Alberto 

Caeiro, cada um com a sua maneira, por vezes dialogando entre si – a “Ode Triunfal” e a “Ode 

Marítima”, vejamos então a “Ode Triunfal”:  

À dolorosa luz das grandes lâmpadas eléctricas da fábrica 

Tenho febre e escrevo. 

Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto,  

Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos.  

Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r-r-r eterno! 

Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria! 
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Em fúria fora e dentro de mim, 

Por todos os meus nervos dissecados fora, 

Por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto!  

Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, 

De vos ouvir demasiadamente de perto, 

E arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso 

De expressão de todas as minhas sensações, 

Com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas!  

Em febre e olhando os motores como a uma Natureza tropical -  

Grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força - 

Canto, e canto o presente, e também o passado e o futuro,  

Porque o presente é todo o passado e todo o futuro  

E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes eléctricas 

Só porque houve outrora e foram humanos Virgílio e Platão, 

E pedaços do Alexandre Magno do século talvez cinquenta, 

Átomos que hão-de ir ter febre para o cérebro do Ésquilo do século cem, 

Andam por estas correias de transmissão e por estes êmbolos e por estes volantes, 

Rugindo, rangendo, ciciando, estrugindo, ferreando,  

Fazendo-me um acesso de carícias ao corpo numa só carícia à alma.  

Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime! 

Ser completo como uma máquina! 

Poder ir na vida triunfante como um automóvel último-modelo! 

Poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto,  

Rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me passento  

A todos os perfumes de óleos e calores e carvões 

Desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável!  

(Campos 1996: 43-59) 

Neste poema, o estilo do poeta é muito diferente, é impensado e caótico. Campos tem 

vontade de ser como uma máquina, completo, sem handicaps… Fernando Pessoa parece, 

através de Campos, querer encontrar o “Ser completo” e o “Todo”, que nunca conseguirá 

achar!… Todo o poema é um projeto poético: longo, mas inebriante, espetacular, mas 

desconcertante!… 

O lema de vida para Álvaro de Campos é, “Sentir tudo de todas as maneiras!” Ele leva-

se ao delírio total do prazer que tem pela máquina. A sua ligação com esta é quase erótica, mas 

nada sensual. Esta máquina, presonificada ao longo de toda a ode, remete-nos, pelas metáforas, 

para imagens inovadoras, podendo ser uma mulher estonteante, capaz de o seduzir e de lhe 

fazer perder o norte.  

Uma mulher capaz de lhe provocar histeria e uma “mulher” estupenda, artificial e 

insaviável, que lhe sugará toda a energia, de tal maneira que ele sugere desalento e mesmo 

cansado no final. Aqui surge de algum modo o tema da mulher remetendo-nos para os direitos 

das mulheres na sociedade atual. Todos estes aspetos constituem desvios à norma pessoana, 

enquanto obra ortónima. Álvaro de Campos é ele também um desvio a todos os outros 
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heterónimos, pela sua irreverência e radicalismo na relação que tem com o semelhante, homem 

ou mulher, e com o mundo que o cerca.  

Nota-se que o seu “Eu” poético toma consciência da sua incapacidade de abarcar o 

mundo dos homens e das mulheres e de dominá-lo. Afinal Campos é a moeda que revela ter 

duas faces, uma positiva, enérgica, e uma negativa, abúlica.  

Álvaro de Campos sofre de uma evolução psicológica e literária, sendo a personagem modelada 

“deste drama de gente”, pois encontra-se preso nos seus sonhos, que são a única força que lhe 

dão capacidade de ser alguém ou de ter alguma coisa material.  

O espaço onde Campos se move é um espaço simbólico que lhe permite, através de 

uma janela, olhar a sua “normalidade humana”, mostrando ser um ser humano cheio de defeitos 

e limitações, um ser imperfeito, pois o poder que ele pensava ter de perfeição não passa de uma 

ilusão. Álvaro de Campos, neste modo de viver, denota uma insatisfação no percurso existencial 

e uma inadaptação ao real, lembrado as preocupações e os problemas dos homens reais e 

comuns no seu dia-a-dia e para os quais quer uma resposta, mas não a consegue encontrar.  

Nesta perspetiva, Campos é o homem prisioneiro numa cela pequena constrangedora, 

que calcorreia o pequeno espaço de que dispõe e vai gastando o chão de pedra fria. Finalmente, 

Campos chega à conclusão, não a desejada, de que tem de se aceitar tal como é e não lhe resta 

mais nada senão “reconstruir o puzzzle” e aproveitar as oportunidades de se reconstruir, no 

sonho de “ser completo como uma máquina”, indicado na “Ode Triunfal”.  

A insatisfação do seu mundo interior fica registada como a profunda causa da sua 

angústia existêncial, uma condição do ser humano. Contudo, devemos realçar que o próprio 

Alberto Caeiro nunca refere o Paganismo. Este termo apenas é usado pelos seus discípulos, 

como Álvaro de Campos apontou em “Notas para a recordação do meu mestre Caeiro”, assim: 

O meu mestre Caeiro não era um pagão: era o paganismo. O Ricardo Reis é um pagão, 

o António Mora é um pagão, eu sou um pagão; o próprio Fernando Pessoa seria um

pagão, se não fosse um novelo embrulhado para o lado de dentro. Mas o Ricardo Reis

é um pagão por carácter, o António Mora é um pagão por inteligência, eu sou um

pagão por revolta, isto é, por temperamento. Em Caeiro não havia explicação para o

paganismo; havia consubstanciação (Campos 1986: 82).

Na heteronímia, são Ricardo Reis e António Mora os principais divulgadores do 

Neopaganismo ou apenas Paganismo, cuja essência é o objectivismo absoluto e abstrato que 

foi reconstruído por Alberto Caeiro. Assim, Ricardo Reis interpreta a obra do mestre:  

A obra de Caeiro representa a reconstrução integral do paganismo, na sua essência 

absoluta, tal como nem os gregos nem os romanos, que viveram nele e por isso o não 
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pensaram, o puderam fazer. (...) Para o Caeiro, objectivista absoluto, os próprios 

deuses pagãos eram uma deformação do paganismo. Objectivista abstracto, os deuses 

já eram a mais no seu objectivismo. Ele bem via que eles eram feitos à imagem e 

semelhança das cousas materiais; mas não eram as cousas materiais, e isso lhe bastava 

para que nada fossem (Reis 1996: 46). 

Já o heterónimo, António Mora, autor de um vasto estudo intitulado “O Regresso dos 

Deuses”, tenta explicar o (Neo) Paganismo sob pontos de vista filosófico, humano e religioso: 

“A religião pagã é politeísta. Ora, a natureza é plural. A natureza, naturalmente, não nos surge 

como conjunto, mas como muitas coisas, como pluralidade de coisas. (...) A realidade, para 

nós, surge-nos directamente plural” (Dix 1995: 525). O Paganismo do heterónimo Álvaro de 

Campos é muito diferente do dos seus condiscípulos. Não tem tantas referências, nem 

religiosas, nem aos deuses antigos, mas ao homem e à natureza na sua simplicidade.  

O Paganismo de Álvaro de Campos é o Sensacionismo, cujo fundador também é o 

mestre Caeiro. Thomas Crosse, heterónimo que assume a missão de traduzir e de promover a 

obra Caeirana para o público inglês, também definiu Alberto Caeiro como a pure and integral 

sensationist que não tem religião, dado que religion not being among the immediate data of 

pure and direct sensation, “Sentir tudo de todas as maneiras”, captar a realidade de uma forma 

directa...  

Assim, foram assimiladas a turbulência e a vertigem do homem e do tempo moderno 

nas odes de Álvaro de Campos – a “Ode Triunfal” e a “Ode Marítima” – que passamos a citar 

“Ode Marítima”:  

Sozinho, no cais deserto, a esta manhã de Verão, 

Olho pró lado da barra, olho pró Indefinido, 

Olho e contenta-me ver, 

Pequeno, negro e claro, um paquete entrando. 

Vem muito longe, nítido, clássico à sua maneira. 

Deixa no ar distante atrás de si a orla vã do seu fumo. 

Vem entrando, e a manhã entra com ele, e no rio, 

Aqui, acolá, acorda a vida marítima, 

Erguem-se velas, avançam rebocadores, 

Surgem barcos pequenos detrás dos navios que estão no porto. 

Há uma vaga brisa. 

Mas a minh’alma está com o que vejo menos. 

Com o paquete que entra, 

Porque ele está com a Distância, com a Manhã, 

Com o sentido marítimo desta Hora, 

Com a doçura dolorosa que sobe em mim como uma náusea, 

Como um começar a enjoar, mas no espírito. 

Olho de longe o paquete, com uma grande independência de alma, 

E dentro de mim um volante começa a girar, lentamente. 
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Os paquetes que entram de manhã na barra 

Trazem aos meus olhos consigo 

O mistério alegre e triste de quem chega e parte. 

Trazem memórias de cais afastados e doutros momentos 

Doutro modo da mesma humanidade noutros pontos. 

Todo o atracar, todo o largar de navio, 

É — sinto-o em mim como o meu sangue — 

Inconscientemente simbólico, terrivelmente 

Ameaçador de significações metafísicas 

Que perturbam em mim quem eu fui… 

Ah, todo o cais é uma saudade de pedra! 

E quando o navio larga do cais 

E se repara de repente que se abriu um espaço 

Entre o cais e o navio, 

Vem-me, não sei porquê, uma angústia recente, 

Uma névoa de sentimentos de tristeza 

Que brilha ao sol das minhas angústias relvadas 

Como a primeira janela onde a madrugada bate, 

E me envolve com uma recordação duma outra pessoa 

Que fosse misteriosamente minha.   

(Campos 1996: 69-106) 

A “Ode Marítima” que Álvaro de Campos assina é um poema sensacionista-futurista. 

O ambiente pelas sensações desperta o sujeito lírico do poema para o sofrimento humano e para 

uma difusa solidão humana noturna, até que o amanhecer traz uma viragem de otimismo. São 

os paradoxos e antíteses ao estilo de Pessoa perante a condição humana, as angústias e as 

inquietudes da vida.  

No cenário de abertura da “Ode Marítima”, o sujeito lírico do poema encontra-se só, 

mas os barcos que singram à distância animam-no paulatinamente, até que um contentamento 

crescente de ver e de sonhar toma conta por momentos, oscila, cresce novamente, oferecendo 

estados emocionais de alternância entre a euforia e a nostalgia, até que no final do poema uma 

profunda comoção e uma intraduzível tristeza tomam conta do Ser poeta. 

A abertura da “Ode Marítima” representa, nesse sentido, uma inversão inicial de sinal, 

que é negativo a princípio, como dissemos, mas que ao longo do poema de Álvaro de Campos 

se não é sempre positivo é ao menos propiciador da euforia sensacionista-futurista que visitará 

mais adiante, aqui e ali, o enunciado. Vejamos os versos iniciais: “Sozinho, no cais deserto, a 

esta manhã de verão, / Olho pro lado da barra, olho pro Indefinido, / Olho e contenta-me ver 

(…) (Campos 1996: 69-70).  

Esta “Ode Marítima” de Campos vem complementar o cantar órfico sensacionista-

futurista da outra ode terrena, que já citamos, a “Ode Triunfal”. Se esta termina com a plena 

euforia sensacionista em que o sujeito lírico do poema projeta ser tudo e todos simultaneamente, 
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a última conclui de modo melancólico, “no silêncio comovido” de uma alma repleta de tristeza 

e só.  

O longo do poema, Campos oferece uma alternância de paisagem e oscila entre a euforia 

e a melancolia, tornando-se desde já outro paradigma do Orpheu, ao lado de “Ode Triunfal”. 

Podemos indigitar alguns amplos intervalos muito significativos para compreender esse 

movimento oscilatório “para o alto e para o fundo / de si mesmo” (Campos 1996: 69), que em 

última instância retrata a problemática psíquica humana que o enunciado faz emergir, a solidão 

da vida, a nostalgia e a melancolia do ser humano.  

Espacialmente falando, os versos iniciais tratam dos múltiplos significados do cais no 

plano metafísico, transcendental, idealizado e concreto daquele lugar de onde partem ou 

chegam a cada momento diversas almas humanas, o Homem. O cais é assim um atracadouro 

de memórias, igualmente uma evocação de um mundo mítico e arcaico, como também uma 

projeção de todos os cais possíveis com conotações também possíveis de um e de qualquer cais 

do mundo: “todo cais é uma saudade de pedra / cais real, visível como cais, cais realmente, o 

Cais absoluto / o Grande Cais Anterior, eterno e divino” (Campos 1996: 70), e assim por diante.  

A dada altura, a descrição espacial, cingida incialmente ao cais, vai se ocupar dos 

arredores, ampliando a perspectiva espacial do poema do uno para o múltiplo, do individual 

para o universal: “E sob a nuvem negra e ocasional e leve / do fumo das chaminés das fábricas 

próximas / que lhe sombreia o chão preto de carvão pequenino que brilha / Ah, as praias 

longínquas, os cais vistos de longe / e depois as praias próximas culminando “Uma névoa de 

sentimentos de tristeza” (Campos 1996: 69-106). 

A participação do Fernando Pessoa ortónimo no neopaganismo é talvez a posição mais 

complicada do poeta, pois este defende um “Paganismo Superior” marcado pela pluralidade ou 

universalidade religiosa, misturada com um teor de nacionalismo mítico, que encontrará eco na 

ideia de “Quinto Império” e de “Sebastianismo” de Pessoa como encontrou em Pe. António 

Vieira. Relevemos que, para Fernando Pessoa, “só duas nações – a Grécia passada e o Portugal 

futuro – receberam dos deuses a concessão de serem, não só elas, mas também todas as outras”, 

a ideia do humanismo e profetismo universal. Obviamente, este Paganismo Superior é trazido 

do passado por Camões e projetado no futuro distante por Pessoa e por Portugal. Por outro lado, 

Fernando Pessoa lançou o Intersecionismo, variedade do Sensacionismo, com a publicação do 

políptico de “Chuva Oblíqua” (Pessoa 1980: 87). Além deste, publicou um ensaio intitulado 

“Movimento Sensacionista”, dando ao Sensacionismo uma ambiciosa dimensão, a da 

“reconstrução da literatura e da mentalidade nacional” (Pessoa 1980: 90). A faceta desta 
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doutrina de Fernando Pessoa manteve-se clandestina. Só foi revelada postumamente, pois 

estamos perante um fenómeno paralelo ao do rosicrucianismo.  

Na verdade, o segredo não foi totalmente escondido, visto que a faceta literária do 

Neopaganismo foi apresentada ao público através do “Ensaio Sensacionismo”, que já 

mencionámos na Revista Athena. Foi na Athena (1924-1925), criada pelo próprio Fernando 

Pessoa, que esta faceta do Neopaganismo veio a público, tendo Pessoa revelado Alberto Caeiro, 

o Engenheiro Futurista, realizando a encenação do seu drama-em-gente do tempo conturbado

da existência humana. 

Como podemos ver, o próprio nome da revista sugere a sua ligação com o 

Neopaganismo. Desta vez, a trajetória foi planeada ao contrário: primeiro, apareceram os 

discípulos; depois, o Mestre. As ideias do Neopaganismo, que já tinham surgido antes, foram 

cuidadosamente organizadas e reveladas, seguindo um rumo específico, de carácter iniciático. 

No primeiro número da revista temos como texto liminar a prosa de Pessoa intitulada Athena. 

Neste texto, Pessoa lança a sua teoria sobre a arte, através duma invulgar reflexão sobre a 

Cultura grega. Ele aponta que, na tradição pagã, os antigos gregos, “figuraram em o Deus Apolo 

a liga instintiva da sensibilidade com o entendimento, em cuja acção a arte tem origem como 

beleza”, enquanto “figuraram em a deusa Athena a união da arte e da ciência, em cujo efeito a 

arte (como também a ciência) tem origem como perfeição” (Pessoa 1980: 102). Esta foi a busca 

incessante de Pessoa em toda a sua poesia.  

Baseando-se nisto, a arte para Pessoa devia ser uma fusão harmoniosa de sensibilidade 

e entendimento, de subjetividade e objetividade. Além disso, a arte deve ter como objetivo 

buscar para o homem um aperfeiçoamento humano nos valores individuais universais 

defendidos no cumprimento e respeito pelos direitos humanos da tradição até à modernidade 

dos tempos. Neste aspeto, o autor divide as artes em diferentes graus, colocando “as artes 

superiores abstractas” (a música, a literatura e a filosofia) no grau superior, tendo estas o dever 

de “efectuar o aperfeiçoamento permanente” do homem no sentido do cumprimento dos valores 

universais e dos direitos humanos.  

Depois, no mesmo número, temos um conjunto de vinte odes de Ricardo Reis, cuja 

poética, caraterizada pela sensibilidade abstrata, ilustra a teoria exposta na prosa de Pessoa, 

remetendo para o objetivismo abstrato e absoluto de Alberto Caeiro. No segundo número temos 

a comovente prosa de “Mário de Sá-Carneiro (1890-1916)” escrita por Pessoa, em que o poeta 

reflete sobre o destino trágico do génio seu amigo Mário de Sá-Carneiro, que se suícidou pondo 

termo à vida. “Morre jovem o que os Deuses amam”, tal como Alberto Caeiro que já 
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conhecemos. Álvaro de Campos aparece na revista com duas prosas: “O que é metafísica?” (no 

n.º 2), que é uma crítica a Athena de Fernando Pessoa, e “Apontamentos para uma estética não

aristotélica” (no n.º 3 e no n.º 4). 

Na primeira prosa, ele classifica a metafísica não como uma arte, mas como uma 

“ciência virtual” que procura “conhecer” o homem e a natureza. Porém, a metafísica também 

pode ser uma “actividade artística”, visto que “o abstrato e o absoluto”, sendo “o campo da 

metafísica”, “podem ser sentidos” (Campos 1986: 296).  

Nos “Apontamentos”, texto com um valor de manifesto, ele tenta formular uma estética 

baseada não na ideia de beleza, mas na “força humana” (Campos 1986: 107). No entanto, a 

ideia de beleza, “não a ideia intelectual de beleza” (Campos 1986: 107), pode ser uma força, 

como na arte dos gregos. Justifica assim Álvaro de Campos:  

A beleza, a harmonia, a proporção, não eram para os gregos conceitos da sua 

inteligência, mas disposições íntimas da sua sensibilidade. É por isso que eles eram 

um povo de estetas, procurando, exigindo a beleza a todos, em tudo, sempre. É por 

isso que com tal violência emitiram a sua sensiblidade sobre o mundo futuro que ainda 

vivemos súbditos da opressão dela (Campos 1986: 107). 

Os artistas não aristotélicos são, neste sentido, os que reencontraram esta sensiblidade 

poderosa do entendimento da arte grega.  

No entanto, segundo Álvaro de Campos, só três poetas modernos conseguiram chegar a 

esse nível: Walt Whitman com os seus “assombrosos poemas”, Alberto Caeiro com os seus 

“poemas mais que assombrosos” e o próprio Álvaro de Campos com as suas duas odes, a “Ode 

Triunfal” e a “Ode Marítima”.  

Entretanto, Caeiro aparece no n.º 4, com um conjunto de 23 poemas escolhidos de O 

Guardador de Rebanhos e no n.º 5, com 16 poemas extraídos de os “Poemas Inconjuntos”. Sem 

quaisquer outras notas, o nome de Alberto Caeiro é acompanhado apenas com duas datas, a do 

nascimento e a da morte: (1889-1915). Na realidade, poderiamos apreciar Caeiro se ele trilhasse 

o rumo planeado por Pessoa. Contudo, os contratempos da vida levam-nos a tecer em síntese e

a começar pelas odes latinizantes de Ricardo Reis e a doutrina estética de Pessoa, passando pelo 

contrapeso, da doutrina de Campos para, finalmente, chegar aos poemas extremamente 

inovadores de Alberto Caeiro. Este rumo, planeado com uma precisão geométrica, tem um valor 

iniciático e ainda vai ser repetido na criação literária de Pessoa.  

É certo que o poeta combinou a carreira literária com a demanda espiritual e humana. 

Na sua incessante indagação da fraqueza espiritual da pessoa humana, Pessoa descobriu o 

espírito objetivista no paganismo esotérico. Este Neopaganismo estimulou diretamente a 
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criação literária do poeta, sendo a sua manifestação a proliferação heteronímica de Fernando 

Pessoa. Ao teorizar e sistematizar as ideias inspiradas na heteronímia, ele criou o 

Neopaganismo, projetando um conjunto de programas e doutrinas humanas que visava realizar 

uma grande inovação estético-literária, religiosa, sociológica e humanista.  

Ao lançar o Sensacionismo e o Intersecionismo, apresentou o drama-em-gente ao 

público, já referido, e concretizou uma parte dos seus ambiciosos programas humanos. Apesar 

de não ter causado reação significativa na literatura da época, cujo estilo dominante era o Neo-

Romantismo, a importância do Neopaganismo para o Modernismo português foi fundamental. 

Procurando uma elevação do espírito humano ou, citando as palavras do nosso poeta, “um 

aperfeiçoamento permanente do homem” nos valores e nos direitos humanos universais, o 

Neopaganismo tem uma dimensão humanista iniciática.  

O misticismo no projeto estético-poético de Fernando Pessoa visa uma iniciação para 

alcançar o “Ser” e a “Verdade” das coisas. Este conhecimento do “Ser” e da “Verdade” é 

extremamente sensorial. Por isso, Fernando Pessoa, por intermédio de Álvaro de Campos, 

declara: “Desejo sentir tudo de todas as maneiras”. E também vê em Alberto Caeiro o “Mestre”, 

pois a forma mais elevada do conhecimento humano é a que decorre da capacidade de vivenciar 

tudo com os sentidos, um cientista da sensação.  

Cabe, por isso, à poesia evocar sinais de verdade através de imagens para iniciar o 

homem no seu caminho de retorno ao verdadeiro Ser e à perfeição do Ser. O poeta é o porta-

voz do Senhor de todas as coisas, o “Ser” e o “Rei”, como ele o chama. Portanto, a poesia não 

é representar, é fazer com que a realidade apareça. O importante é saber viver a essência das 

coisas e não as aparências e ser o exemplo nos valores e no humanismo para o homem e para a 

humanidade.  

A poesia de Fernando Pessoa é a linguagem universal em que o homem mais se 

aproxima da Verdade e do seu semelhante. Esta é a única linguagem em que o poeta se aproxima 

mais do ritmo natural da vida, da humanidade e da espiritualidade do homem. Os sentidos 

humanos são a expressão mais pura do sopro divino no homem. A poesia, por exemplo, é a 

personificação dos valores poéticos universais da antiguidade. Estes valores universais 

pressupõem uma forte ligação entre o poético e o divino refletido nos direitos do homem e na 

sua universalidade em prol da humanidade. 

No prefácio para a obra de Alberto Caeiro, Ricardo Reis elogia assim o seu mestre: “O 

revelador da Realidade (...) O grande Libertador, que nos restituiu, cantando, ao nada luminoso 

que somos, que nos arrancou à morte e à vida” (Reis 1996: 3). 
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Para o mestre Caeiro, o caminho para a realidade humana verdadeira funda-se nos 

valores e na defesa dos direitos humanos, coincidindo com a ideia de libertação, de felicidade, 

de paraíso e de bem. Para trilhar este “caminho” na poesia de Caeiro temos os ecos que nos 

levam por um verdadeiro olhar para a Natureza natural / Mundo perfeito. Alberto Caeiro 

considera que a experiência vivencial e sensacionista é válida, enquanto o sentimento e a razão 

são ilusórios. Alberto Caeiro rejeita o pensamento analítico e o excesso do intelectualismo: 

“pensar é inútil”, “não devemos agarrar-nos aos conhecimentos”, “por mais sofisticados que 

estes sejam, não nos libertam nada” das angústias e inquietações da vida (Caeiro 1986: 43).  

Para Alberto Caeiro, a única maneira de encontrar a vida é vivê-la nos valores e nos 

direitos humanos universais. Uma vez que a vida existe eternamente e não está separada do 

mundo nem dos indivíduos, se olharmos para o mundo circundante e para o nosso mundo 

interior, encontraremos a vida, que não só está escondida na nossa profunda consciência, mas 

também refletida no mundo circundante mais humano e igualitário, na Natureza. Aliás, ao longo 

da história do homem e da humanidade, a “Natureza / Mundo”, têm sido o cenário predileto 

dos praticantes dos valores universais e defensores dos direitos humanos.  

A validade da experiência vivencial também nos parece vital em Alberto Caeiro. Steffen 

Dix, no seu ensaio intitulado: “O poeta animated by philosophy ou “A admiração perante a 

existência do universo” apontou que “a criação de Alberto Caeiro foi quase uma reacção 

imediata e directa à metafísica e ao racionalismo de Kant” (Dix 2009: 166). Ao admitir a 

existência da coisa-em-si, o grande filósofo alemão afirma que o que podemos perceber é 

apenas a realidade fenomenal como esta aparece para nós e organizada pelas nossas faculdades 

de perceção. Em reacção à metafísica e ao racionalismo kantiana, Fernando Pessoa criou o 

heterónimo Alberto Caeiro. Diz Kant que a tendência da nossa atividade mental é sintetizar e 

unificar a nossa experiência, mas Caeiro diz-nos que “a natureza é partes sem um todo” (Caeiro 

1986: 84), recusando o “sentido íntimo das coisas” (Caeiro 1986: 30), revelando a opacidade, 

a sombra e o oculto da realidade. Alberto Caeiro revela: 

O único sentido íntimo das cousas 

É elas não terem sentido íntimo nenhum. 

Porque sei que compreendo a Natureza por fora; 

E não a compreendo por dentro 

Porque a Natureza não tem dentro; 

Senão não era a Natureza. 

Para mim, graças a ter olhos só para ver, 

Eu vejo ausência de significação em todas as cousas… 

(Caeiro 1986: 30-63-151) 



340 

Em Alberto Caeiro, “a natureza / a realidade”, é opaca, tudo é vazio. Ao desligar a 

natureza do sentido transcendental, Caeiro não só repudia a herança romântica e retoma a neo-

romântica do Idealismo de Schelling, mas rompe também com a tradição epistemológica 

ocidental de interrogar constantemente o sentido das coisas. Assim, dirige-se a the body of 

nature for its own sake, not because a soul is divined through it. Esta visão é extremamente 

moderna e radicalmente diferente do neo-franciscanismo dentro do Neo-Romantismo 

saudosista, estilo dominante da época, representado por Teixeira de Pascoaes. O próprio 

Fernando Pessoa tinha consciência desta ruptura com o Saudosismo:  

A mera análise comparada dos estados psíquicos que produzem, uns o saudosismo e 

o lusitanismo, outros obra literária no género da minha e da (por exemplo) de Mário

de Sá-Carneiro, que me dá como radical e inevitável a incompatibilidade de aqueles

para com estes (Pessoa 1999: 199).

Por conseguinte, duma maneira completamente diferente dos saudosistas, Alberto 

Caeiro consegue ter uma tranquilidade suprema, embora com alguma diferença, ao perceber o 

mundo “tal qual ele é”, o mundo real. Alberto Caeiro é tranquilo, porque não precisa de procurar 

“sentido íntimo”, dado que este não existe para ele, porque este já se encontra na consciência 

dele. Assim Caeiro escreve: 

O que penso eu do mundo?  

Sei lá o que penso do mundo!  

Se eu adoecesse pensaria nisso. 

Que ideia tenho eu das cousas? 

Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos?  

Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma 

E sobre a criação do mundo? 

Não sei. Para mim pensar nisso é fechar os olhos 

E não pensar. É correr as cortinas 

Da minha janela (mas ela não tem cortinas). 

Sou um guardador de rebanhos, 

O rebanho é os meus pensamentos 

E os meus pensamentos são todos sensações.  

Penso com os olhos e com os ouvidos 

E com as mãos e os pés. E com o nariz e a boca. 

Ah, os nossos sentidos, os doentes que vêem e ouvem! 

Fossemos nós como devíamos ser 

E não haveria em nós necessidade de ilusão...  

Bastar-nos-ia sentir com clareza e vida  

E nem repararmos para que há sentidos…  

(Caeiro 1986: 42) 

Em vez de meditar sobre as grandes questões cosmológicas e de recorrer às metáforas 

convencionais, como os poetas neo-românticos seus contemporâneos, Alberto Caeiro concebe 
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que a natureza tem o valor supremo da “Verdade”. As imagens da natureza são mais abstratas, 

mas nem por isso deixam de ser vigorosas, como que captadas direta e espontaneamente pelas 

suas próprias sensações.  

Constituição íntima das cousas… 

Sentido íntimo do universo... 

Tudo isto é falso, tudo isto não quer dizer nada. 

É incível que se possa pensar em cousas dessas. 

É como pensar em razões e fins. 

Quando o começo da manhã está raiando, e pelos lados das árvores 

Um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. 

Toda a paz da Natureza sem gente  

Vem sentar-se a meu lado. 

Mas eu fico triste como um pôr de sol 

Para a nossa imaginação, 
Quando esfria no fundo da planície.  

E se sente a noite entrada 

Como uma borboleta pela janela. 

Caeiro 1986: 42) 

Nesta espontaneidade presente na poesia de Caeiro, o poeta não procura embelezar a 

natureza, nem se preocupa com a verosimilhança. Antes, pretende representar a natureza como 

esta está na consciência do Ser. Assim, a imagem da natureza em Caeiro fica inocente, simples, 

límpida, ingénua, até abstracta... Olhar para a natureza sem pensar, em Alberto Caeiro, está 

ainda ligado a compreender, a aceitar e a amar a natureza tal como ela é. Uma prespetiva 

consentânia com o respeito e defesa da natureza e com os direitos humanos:  

Creio no mundo como num malmequer,  

Porque o vejo. Mas não penso nele  

Porque pensar é não compreender... 

O mundo não se fez para pensarmos nele  

(Pensar é estar doente dos olhos)  

Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. 

Eu não tenho filosofia: tenho sentidos... 

Se falo na Natureza não é porque saiba o que ela é. 

Mas porque a amo, e amo-a por isso, 

Porque quem ama nunca sabe o que ama 

Nem sabe porque ama, nem o que é amar… 

Amar é a eterna inocência, 

E a única inocência é não pensar...  

(Caeiro 1986: 21) 

Podemos ver que esta ligação (intensificada com reiterações) de olhar a natureza sem 

pensar – compreender – amar ainda remete para a ideia de “inocência”, de “ingenuidade”, de 
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“criança”, de “infância”, que a seguir vamos analisar melhor nos poemas “O menino de sua 

Mãe” e “Criança”. Evoquemos então o poema “O menino de sua Mãe”: 

No plaino abandonado 

Que a morna brisa aquece, 

De balas trespassado 

- Duas, de lado a lado -,

Jaz morto, e arrefece

Raia-lhe a farda o sangue 

De braços estendidos, 

Alvo, louro, exangue, 

Fita com olhar langue 

E cego os céus perdidos 

Tão jovem! Que jovem era! 

(agora que idade tem?) 

Filho unico, a mãe lhe dera 

Um nome e o mantivera: 

“O menino de sua mãe”. 

Caiu-lhe da algibeira 

A cigarreira breve 

Dera-lhe a mão. Está inteira 

É boa a cigarreira. 

Ele é que já não serve. 

De outra algibeira, alada 

Ponta a roçar o solo, 

A brancura embainhada 

De um lenço... deu-lho a criada 

Velha que o trouxe ao colo. 

Lá longe, em casa, há a prece: 

Que volte cedo, e bem! 

(Malhas que o Império tece) 

Jaz morto, e apodrece, 

O menino de sua mãe.  

(Pessoa 1987: 20) 

O poema “O menino de sua Mãe” foi inspirado numa litografia que Fernando Pessoa 

observou numa pensão onde uma vez jantava com amigos, considerada uma obra-prima de 

visualização poética e de impressionante imagem dramática.  

O poeta presentificou-a, criando a ilusão de que descreve a litografia como se a tivesse 

diante dos olhos. O poeta regista detalhes impressionistas, parecendo ao leitor estar presente, 

em frente ao original, mas que, todavia, é uma representação de uma cena real ou imaginada.  

Ora, a magistral arte criadora do poeta reside na história humana passada do menino de 

sua mãe, lá longe no seu lar, pois esta tão somente contava a desgraça que aniquilara o jovem 

herói que morrera no campo de batalha.  
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O poema revela o equilibrio perfeito entre o descritivo e o narrativo. Observando o 

presente, a centralidade da litografia é ocupada por um herói já morto, mergulhado na 

intemporalidade e no pretérito tempo exigido da narração. Uma leitura simbólica poderia 

traduzir-se numa experiência biográfica dramática do poeta, quando este passou da sua infância 

para a idade adulta. Fernando Pessoa estaria a pensar que perdera a sua mãe ainda há pouco 

tempo e a projetar-se no jovem soldado morto, chorando sobre si mesmo, sobre “O menino de 

sua Mãe”, que irremediavelmente “jazia” morto. 

O poeta descreve o quadro apresentando no poema um soldado jovem que jaz 

abandonado num cenário de guerra, a farda manchada de sangue, de um bolso pende-lhe uma 

cigarreira e do outro um lenço branco.  

A constatação de um dramatismo humano face à guerra, a morte de um soldado e as 

expectativas da mãe e da criada velha através de uma relação de duplicidade / 

complementaridade entre o sujeito poético e o menino, e a relação entre o tema da morte e o da 

infância, tal como em “Não sei ama, onde era” a infância surge como o único momento possível 

de felicidade, paz, carinho e amor que uma verdadeira mãe tem sempre para dar e confortar “O 

menino de sua Mãe”. Mais uma vez, relacionamos este poema com os direitos humanos face 

aos horrores da guerra e com os direitos da criança tendo a criança direito a uma família e a 

uma infância feliz num espaço de felicidade, de alegria e harmonia no seio de uma família e da 

família humana, tal como no poema “Não sei ama, onde era”: 

 

Não sei ama, onde era 

Nunca o saberei… 

Sei que era Primavera 

E o jardim do rei 

(Filha, quem o soubera!…) 

 

Que azul tão azul tinha  

Ali o azul do céu! 

Sou eu não era a rainha 

Porque era tudo meu? 

(Filha quem o adivinha?) 

 (Pessoa 1987: 21) 

 

 

Neste poema, tal como no anterior, existe um dramatismo narrativo, em que o “eu” que 

se assume como feminino e de um “tu”, a ama, que dialogam entre si sobre um passado, falando 

de um espaço, de “um jardim” e de um tempo, “a Primavera”, que simboliza a infância e a 

felicidade perdidas. A ama representa a segurança e o aconchego de um “eu” que parece em 

conflito consigo e com o mundo, e, finalmente, um conjunto de elementos do mundo fantástico, 
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do lirismo popular, dos contos de fadas, “os reis” e “as rainhas” traçando um percurso para a 

felicidade, para a alegria e pureza da infância como espaço de felicidade.  

Para Alberto Caeiro é necessário eliminar as persistentes ideias ilusórias, as 

necessidades inventadas e os desejos falsos. Numa palavra, ser o mais natural possível, 

regressar à pureza original do homem sem pecado original. Sendo Caeiro um homem reto e 

nobre, de ideais metafísicos, não deixou de atender ao génio poético. Se nos perdermos na 

ilusão, somos homens vulgares. Se acordarmos da ilusão, somos génios. Também é evidente 

em Alberto Caeiro esse apelo de regressar numa atitude de deslumbramento à pureza original, 

à inocência e à infância. Tendo uma visão decadente da sociedade humana, dos valores 

humanos e dos direitos humanos, o poeta apresenta uma ideia muito negativa da ação humana 

do homem na sua condição humana:  

Todo o mal do mundo vem de nos importarmos uns com os outros, 

Quer para fazer bem, quer para fazer mal. 

A nossa alma e o céu e a terra bastam-nos. 

Querer mais é perder isto, e ser infeliz 

Falas de civilização, e de não dever ser, 

Ou de não dever ser assim. 

       (...) 

Dizes que se fossem como tu queres, seria melhor. 

  (...) 

Se as cousas fossem diferentes, seriam diferentes: eis tudo. 

Se as cousas fossem como tu queres, seriam só como tu queres. 

Ai de ti e de todos que levam a vida 

A querer inventar a máquina de fazer felicidade!  

(Caeiro 1986: 24-25-67-115) 

Se considerarmos que o acto poético é a revelação da “condição humana” e, como tal, 

um processo dinâmico de humanização e autenticidade, só possível pela consciência do vazio 

interior com vista a atingir a alteridade, a união com o outro.  

Este movimento do poeta e do homem no sentido de uma humanização e de uma 

alteridade, dentro do princípio, que unifica os contrários faz da poesia moderna, a primeira fase 

do Modernismo instaurado em Portugal por Fernando Pessoa surge ainda inicialmente como 

pós-simbolista e algo saudosista.  

Através da análise ao longo de toda a obra Pessoana encontramos uma variedade de 

estilos e conceções invejáveis e inigualaveis até hoje. Daí a sua relevância e notoriedade na 

atualidade, mas sempre com um propósito de atingir a comunhão com o homem / o universo e 

a unidade / a totalidade. 
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O Sensacionismo35 pode ter como leit motiv perfeito um verso de Álvaro de Campos 

“Sentir de todas as maneiras”, ou ainda, uma frase de Pessoa, escrita em Páginas Íntimas e de 

Auto-Interpretação, “Nada existe, não existe realidade, apenas a sensação” (Pessoa 1999: 4). 

Ora, a principal figura deste “ismo” em Portugal é Fernando Pessoa, que, juntamente com Mário 

Sá-Carneiro, apreende o mundo moderno não pelo que ele é, mas pelo que sente dele. 

Na sua obra, Pessoa apresenta o Sensacionismo de vários modos e formas de “sentir 

tudo de todas as maneiras” (Pessoa 1999: 4). É sobretudo nos seus heterónimos que esta 

diferença se faz sertir com maior relevo. Álvaro de Campos é quem procura a totalização das 

sensações, sobretudo conforme as sente, mas Alberto Caeiro considera a sensação captada pelos 

sentidos como única realidade rejeitando o pensamento. Enquanto Alberto Caeiro toma contato 

com o mundo através do seu olhar, com simplicidade e serenidade, e apenas sentindo aquilo 

que lhe é oferecido, Álvaro de Campos, por seu lado, sente tudo de forma eufórica, entrando de 

corpo e alma nesse mesmo mundo, num ritmo alucinante e arrebatado: “Ah, como todos os 

meus sentidos têm cio de vós!” (Campos 1986: 67). Na “Ode Trinunfal”, in Orpheu n.º 1, 

sabemos ter sido o Paulismo, um outro “ismo” criado por Fernando Pessoa, e tem como poema-

padrão “Impressões do Crespúsculo – Pauis”, publicado in Revista Renascença (1913) e que 

damos a conhecer: 

Pauis de roçarem ânsias pela minh´a alma em ouro… 

Dobre longínquo de Outros sinos… Empalidece o louro 

Trigo na cinza poente… Corre um frio carnal por minh`alma… 

Tão sempre a mesma Hora!… Balouçar de cimos de palmas!… 

Silêncio que as folhas fitam em nóa… Outono delgado 

Dum da vaga ave… Azul esquecido em estagnado… 

Oh que mudo grito de ânsia põe as garras na Hora! 

Que pasmo de mim anseia por outra coisa o que chora! 

Estendo as mãos para além. mas ao estendê-las já vejo 

Que não é aquilo que quero aquilo que desejo… 

Címbalos de imperfeição… Ó tão antiguidade 

A Hora expulsa de si-Tempo! Onda de recuo que invade 

O meu abandonar-me a mim próprio desfalecer!… 

E recordar tanto o Eu presente que me sinto esquecer! 

Fluido de auréola transparente de foi, oco de ter-se… 

O Mistério sabe-me a eu ser outro… Luar sobre o não conter-se… 

A sentinela é hirta- a lança finca no chão 

É mais alta do que ela… Para que é tudo isto… Dia chão 

Trepadeiras de desprósito lambeando de hora os Aléns… 

Horizontes fechando os olhos ao espaço em que são elos de erro… 

Fanfarras de ópios de silêncios futuros… Longos trens… 

Portões vistos de longe… através de árvores… tão de ferro! 

(Campos 1986: 69-106) 

35  Sensacionismo: inspirado por Walt Whitman, apresenta-se como uma procura de totalização de todas as 

possibilidades dadas pelas sensações ou precepções de toda a humanidade qualquer que seja o tempo ou o espaço. 

O “Eu” poeta tenta integrar e unificar tudo o que tem ou teve existência ou possibilidade de existir. 
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Parece evidente o predomínio da sugestão e do símbolo apenas hermético, vago e 

complexo. Por isso, já não é só pós-simbolista, mas paúlico na sua essência. Por isso, Fernando 

Pessoa criou outro “ismo" para traduzir fielmente a estética subjacente a este poema marcante 

da poética pessoana. Mas o que existe de novo? 

Na verdade, esta é uma nova maneira de escrever, de transmitir um estado de espírito, 

que neste caso relata a vida na sua condição humana, onde o homem vive de opressão, 

frustração, desencanto, sofrimento, mas ao mesmo tempo vive também de uma vontade enorme 

de se libertar das amarras de tão grande angústia e inquietação. Entra mais profundo na 

espiritualidade do poeta, isto é, no estado de espírito capaz de produzir um momento literário 

de grande natureza poética. O sujeito poético move-se entre o que quer e o que deseja. 

Reparemos que o seu Tempo parou, a “Hora” está cheia de si mesma, os “Horizontes” já não 

lhe permitem ver o infinito.  

O seu “Eu” encontra-se aprisionado no Presente. O seu Passado e o Futuro não são mais 

do que incertas e indefinidas visões por entre as árvores, são “portões de ferro”, impossíveis de 

abrir… que lhe prolongam a angústia e o sofrimento que ele sente e dos quais não se consegue 

libertar na sua humanidade. Podemos compreender esta relação opressora com o Tempo e que 

funciona como técnica para exprimir o estado de alma do poeta. Assim “Empalidece o louro / 

Trigo na cinza poente…”, (Campos 1986: 1), parece realçar a pouca alegria do momento 

presente, através do simbolo “trigo”, que, numa ligação íntima à Terra-Mãe, representa as 

estações, o alimento, a Vida.  

Ora, com o verbo “empalidecer”, o nosso poeta mostra-nos a sua vida moribunda, sem 

alento, sem cor, “cinza do poente”, assim com “frio carnal” exprime todo o seu desconsolo com 

a Vida, “Tão sempre a mesma Hora!” (Campos 1986: 1), sente a sua vida, como um Paul, um 

pântano, o seu presente como água parada, sem corrente, sem prespetivas de correr para o 

mar…, “Oh que mudo grito de ânsia põe garras na Hora” (Campos 1986: 1).  

Este é um grito de desespero mudo sem nada nem ninguém para o confortar o que lhe 

gera mais ansiedade e sofrimento presente. Aqui manifesta-se a exemplaridade de uma vocação 

humanista íntegra que, ao cruzar com o paroxismo do desespero, nunca hesita na afirmação de 

uma atitude ética para a perfeição moral individual e social. “O Mistério sabe-me a eu ser outro” 

(Campos 1986: 1).  

Aqui encontramos um sinal de oculto para um outro momento que o poeta há-de ter a 

seguir o misticismo para entrar definitivamente no pensamento da Modernidade, a partir do 
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qual procurará desvendar o seu mistério. Fernando Pessoa e os seus heterónimos, que são 

personagens de um drama à procura do autor. Sendo cada um diferente dos outros e fala tal qual 

é. São os companheiros psíquicos, como ele considera ao dizer: “Eu e o meu companheiro de 

psiquismo Álvaro de Campos” (Pessoa 1999: 7). Ainda com “Dia chão / mar”, parece não ter 

vida, é doentio e repulsivo. “Ó tão antiguidade”, está longe a solução para sua ânsia, resta-lhe 

apenas recordar “Onda de recuo que invade / O meu abandonar-me a mim próprio 

desfalecer!…” (Campos 1986: 2), só o passado lhe traz sossego e perder os sentidos e a noção 

das coisas, isto é a razão, “oco / E recordar tanto o Eu presente que me sinto esquecer!” (Campos 

1986: 2), ele recorda tanto o presente que se esquece de si. 

A ideia, ao servir-se da emoção para se exprimir em palavras, contorna e define a 

emoção do poeta, e o ritmo, ou a rima, ou a estrofe, são a projeção desse contorno, a afirmação 

da ideia através de uma emoção que, se a ideia a não contornasse, se extravasaria e perderia a 

própria capacidade de expressão. É o que, em nosso entender, sucede com os poemas de Álvaro 

de Campos.  

Neles, a ideia serve a emoção. E o homem  –  poeta ou não poeta  –  no estado mental 

em que a poesia se forma é deveras mais emotivo que aquele em que naturalmente se forma a 

prosa. Há mistério que ao estado poético se aplique uma disciplina mais dura que aquela [que] 

se emprega no estado prosaico da mente. E esses artifícios  –  o ritmo, a rima, a estrofe  –  são 

instrumentos de tal disciplina. No sentido em que Campos diz que são artifícios se pode dizer 

que são artifícios: a vontade que corrige defeitos, a ordem que policia sociedades, a civilização 

que reduz os egoísmos à forma sociável pelo respeito pelos valores e direitos humanos.  

Para Caeiro, o seu ideal, afinal, é manter a inocência da infância. Essa nostalgia de ter 

sempre o happy childish wonder, como refere Walter Pater e de ficar permanentemente em the 

infant or thoughtless Chamber, como diz John Keats, longe de “convincing one’s nerves that 

the world is full of Misery and Heartbreak, Pain, Sickness and oppression” (Keats 1958: 275-

283), é fundamental em Alberto Caeiro:  

Sei ter o pasmo comigo 

Que teria uma criança se, ao nascer, 

Reparasse que nascera deveras...  

Sinto-me nascido a cada momento  

Para a eterna novidade do mundo… 

Se eu morrer muito novo, oiçam isto:  

Nunca fui senão uma criança que brincava. 

Como uma criança antes de a ensinarem a ser grande, 

Fui verdadeiro e leal ao que vi e ouvi. 
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Até o seu Deus é a “Eterna Criança”:  

Ele mora comigo na minha casa a meio do outeiro. 

Ele é a Eterna Criança, o deus que falava. 

Ele é o humano que é natural, 

Ele é o divino que sorri e que brinca.  

E por isso é que eu sei com toda a certeza 

Que ele é o Menino Jesus verdadeiro. (…) 

A Criança Eterna acompanha-me sempre. 

A direcção do meu olhar é o seu dedo apontando. 

  (Caeiro 1986: 24-107-115-163) 

Almejando a eterna inocência, o poeta tenta salvaguardar uma simplicidade fresca, uma 

simplicity at first hand, como diz Walter Pater. O seu estilo mantém-se coerente com o seu 

ideal: linguagem simples, até tautológica, coloquial, despida de ornamento e simplista como 

refere Alberto Caeiro:  

O essencial é saber ver,  

Saber ver sem estar a pensar, 

Saber ver quando se vê, 

E nem pensar quando se vê  

Nem ver quando se pensa.  

Mas isso (tristes de nós que trazemos a alma vestida!)  

Isso exige um estudo profundo, 

Uma aprendizagem de desaprender.  

Procuro despir-me do que aprendi,  

Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, 

E rapar a tinta com que me pintaram os sentidos,  

Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras,  

Desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro,  

Mas um animal humano que a Natureza produziu. 

(Caeiro 1986: 38-39-58) 

Porém, este projeto não deixa de ser sofisticado, visto que o poeta está muito consciente 

de que os conceitos e preconceitos humanos, enfim todos os falsos raciocínios, são dificílimos 

de combater, assim como a violação ou desrespeito pelos direitos humanos. Até ele próprio 

nem sempre consegue manter a sua rigorosa disciplina da mente no seu humanismo, dizendo a 

este propósito Alberto Caeiro:  

Nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir. 

O meu pensamento só muito devagar atravessa o rio a nado 

Porque lhe pesa o fato que os homens o fizeram usar. 

Sim, mesmo a mim, que vivo só de viver, 

Invisíveis, vêm ter comigo as mentiras dos homens… 

(Caeiro 1986: 82-83-60-58) 
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Curiosamente, Pessoa era definido com “um esoterismo que não precisa do escrito”, 

(Pessoa 1987: 20). Esta contradição também existe em Alberto Caeiro: segundo o seu ideal de 

“ver sem estar a pensar” (Caeiro 1986: 58), tencionaria remeter-se ao silêncio total, o seu 

discurso, porém, com tantas reiterações, interrogações e correções, passa a ser muito didático 

no ensinamento dos valores e da linguagem dos direitos humanos universais na sociedade do 

tempo Pessoano. Talvez por ser um Libertador, ele assume esta contradição como um 

agrilhoado da vida à semelhança do homem da caverna de Platão, como escreve Alberto Caeiro: 

Porque só sou essa cousa odiosa, um intérprete da Natureza, 

Porque há homens que não percebem a sua linguagem, 

Por ela não ser linguagem nenhuma…  

(Caeiro 1986: 58) 

Semelhante contradição também é inevitavel no poeta, visto que este visa não só 

alcançar a própria epifania, mas ajudar os outros a tê-la, uma epifania lúcida e mística de 

liberdade, de faternidade, de igualdade, de pureza e de felicidade humana, nesta vida. 

Alberto Caeiro revela também o “misticismo da objectividade”. Como já vimos antes, 

está muito afastado da tradição mística judaico-cristã. Por conseguinte, a epifania na poesia de 

Alberto Caeiro é radicalmente diferente do êxtase emocional e visionário nos cânticos de São 

Francisco de Assis, em que o drama de “Ser” termina na liberdade final do bem. Pelo contrário, 

afigura-se muito mais próxima da epifânia da serenidade e da tranquilidade da “Natureza / 

Mundo”.  

Vejamos alguns momentos epifânicos na poesia caeiriana, tão marcados pela clareza, 

nitidez e luminosidade do Ser-Poeta, “Aquele Grande Mistério de que os poetas falsos falam / 

É noite. / A noite é muito escura. / Numa casa a uma grande distância / Brilha a luz duma janela. 

/ Vejo-a, e sinto-me humano dos pés à cabeça” (Caeiro 1986: 59), encontramos neste Ser-Poeta, 

sempre a alegria, o apelo da claridade, a frescura renovada dese projeto humanista concebido 

para a felicidade do homem e da humanidade e a vocação para a alegria, um valor de inegável 

recusa do complexo e do inútil, do mal que pesa no coração triste do homem, como tal um 

cântico de louvor à originalidade do Ser-Poeta na sua simplicidade de viver: 

Por isso quando num dia de calor  

Me sinto triste de gozá-lo tanto, 

E me deito ao comprido na erva,  

E fecho os olhos quentes,  

Sinto todo o meu corpo deitado na realidade, 

Sei a verdade e sou feliz... 
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Algumas mal se vêem no ar lúcido. 

São como a brisa que passa e mal toca nas flores 

E que só sabemos que passa 

Porque qualquer cousa se aligeira em nós 

E aceita tudo mais nitidamente. 

Às vezes, em dias de luz perfeita e exacta, 

Em que as cousas têm toda a realidade que podem ter, 

Pergunto a mim próprio devagar 

Por que sequer atribuo eu 

Beleza às cousas. 

Num dia excessivamente nítido, 

Dia em que dava a vontade de ter trabalhado muito 

Para nele não trabalhar nada, 

Entrevi, como uma estrada por entre as árvores, 

O que talvez seja o Grande Segredo, 

Aquele Grande Mistério de que os poetas falsos falam.  

É noite. A noite é muito escura.  

Numa casa a uma grande distância Brilha a luz duma janela. 

Vejo-a, e sinto-me humano dos pés à cabeça.  

(Caeiro 1986: 59) 

Estes momentos não são uma alegria da fusão cósmica, nem um louvor à criação divina, 

mas são antes uma extrema tranquilidade, serenidade e lucidez da alma humana, do dever 

cumprido neste mundo. A epifânia caeiriana possui o poder de comunicar com a alma e com os 

valores do amor e da alegria, um momento místico. Voltemos outra vez ao ensaio de Álvaro de 

Campos quando Alberto Caeiro disse, “Tudo é diferente de nós, e por isso é que tudo existe” 

(Caeiro 1986: 59), esta frase “entrou nos alicerces da alma” do então poeta decadente36. É uma 

epifânia que ensinou “a clareza da vista” (Caeiro 1986: 59), a Álvaro de Campos, acordando 

este da sua personalidade fin-de-siècle, ficticiamente incorporada no “Opiário”, um poema 

decadente que aqui e ali deixa transparecer a personalidade latente de Álvaro de Campos, a 

fome de um mundo de sensações novas, as sangrentas “visões do cadafalso”, o desejo de ser as 

coisas fortes, o ódio à honestidade burguesa, “à douceur de moeurs”, como disse na “Ode 

Marítima”. Álvaro de Campos diz em “Opiário”: 

Ao Senhor Mário de Sá-Carneiro 

É antes do ópio que a minh'alma é doente. 

Sentir a vida convalesce e estiola 

E eu vou buscar ao ópio que consola 

Um Oriente ao oriente do Oriente. 

Esta vida de bordo há-de matar-me. 

36 Decadentismo: surge como uma atitude estética finissecular que exprime o tédio, o enfado, a nausea, o cansaço, 

o abatimento e a necessidade de novas sensações. Traduz a falta de sentido para a vida e a necessidade de fuga à

monotonia. Com rebuscamento, preciosismo, símbolos e imagens, apresenta-se marcado pelo romantismo e

simbolismo.
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São dias só de febre na cabeça 

E, por mais que procure até que adoeça, 

já não encontro a mola pra adaptar-me.  

Em paradoxo e incompetência astral 

Eu vivo a vincos de ouro a minha vida,  

Onda onde o pundonor é uma descida 

E os próprios gozos gânglios do meu mal. 

É por um mecanismo de desastres, 

Uma engrenagem com volantes falsos, 

Que passo entre visões de cadafalsos 

Num jardim onde há flores no ar, sem hastes. (…) 

Ao toque adormecido da morfina  

Perco-me em transparências latejantes  

E numa noite cheia de brilhantes,  

Ergue-se a lua como a minha Sina. (…) 

Sou desgraçado por meu morgadio. 

Os ciganos roubaram minha Sorte. 

Talvez nem mesmo encontre ao pé da morte 

Um lugar que me abrigue do meu frio. (…) 

Volto à Europa descontente, e em sortes 

De vir a ser um poeta sonambólico. 

Eu sou monárquico mas não católico 

E gostava de ser as coisas fortes. (…) 

Ora! Eu cansava-me do mesmo modo.  

Qu'ria outro ópio mais forte pra ir de ali 

Para sonhos que dessem cabo de mim 

E pregassem comigo nalgum lodo.  

(…) 

E quem me olhar, há-de-me achar banal,  

A mim e à minha vida... Ora! Um rapaz... 

O meu próprio monóculo me faz  

Pertencer a um tipo universal. (…) 

Ah quanta alma viverá, que ande metida  

Assim como eu na Linha, e como eu mística! 

Quantos sob a casaca característica 

Não terão como eu o horror à vida?  

E afinal o que quero é fé, é calma, 

E não ter estas sensações confusas. 

Deus que acabe com isto! Abra as eclusas  – 
E basta de comédias na minh'alma!  

(Campos 1996: 187) 

Compreende-se que este Álvaro de Campos do poema “Opiário”, com a sua vitalidade 

transbordante, o seu amor ao ar livre e ao belo feroz, venha a condenar a literatura decadente, 

planta de estufa corrompida, em cujos pecados Fernando Pessoa ortónimo incorreu. Fá-lo-á ao 

defender uma estética não aristotélica baseada na ideia de beleza, no conceito de agradável, em 
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suma, na inteligência, na ideia de força emotiva individual pela qual o poeta subjuga os outros 

sem procurar captá-los pela razão. A curva evolutiva da sua escrita passa por um pretenso 

dinamismo narcótico para afogar o tédio, até por um brusco e opressivo jorrar de palavras, mas 

agora mais humanas, latejando maior sinceridade.  

Álvaro de Campos, na sua poesia apresenta-se decaído, cosmopolita, melancólico, 

devaneador, irmão de Fernando Pessoa Ortónimo no ceticismo, na dor e no sofrimento de 

pensar e nas suas saudades da infância ou de qualquer coisa irreal, é o único heterónimo que 

comparticipa da vida extraliterária de Fernando Pessoa, como detetamos “Eu e o meu 

companheiro de psiquismo, Álvaro de Campos” (Pessoa 1999: 7), ora desordenado, febril, 

“Meu Deus tanto sono”, ora nos surge na dependência das circunstâncias exteriores, do estado 

de nervos, das sensações do momento, “Aproveitar o tempo”, ora mergulha em si próprio para 

sentir o terror do mistério de todas as coisas.  

É o poeta da inspiração sem comando, da expresssão solta e desleixada que os hiatos da 

inteligência nas crises de histerismo organizam e clarificam, atirando desordenadamente no 

papel desejos, pensamentos, imagens, num estado de semi-inconsciência à deriva. Como vimos, 

estes dois tipos de epifania, além de serem inefáveis, são extremamente intensos e abruptos. O 

poeta joga com o tamanho das estrofes, intensificando o impacto da sua tese fundamental, 

salientando esta como se fosse um axioma. Por exemplo, no momento em que ele revela a sua 

descoberta de que “a Natureza é partes sem um todo” (Caeiro 1986: 84):  

Vi que não há Natureza, 

Que Natureza não existe, 

Que há montes, vales, planícies, 

Que há árvores, flores, ervas, 

Que há rios e pedras, 

Mas que não há um todo a que isso pertença, 

Que um conjunto real e verdadeiro 

É uma doença das nossas ideias.  

A Natureza é partes sem um todo. 

Isto é talvez o tal mistério de que falam. 

Foi isto o que sem pensar nem parar,  

Acertei que devia ser a verdade 

Que todos andam a achar e que não acham, 

E que só eu, porque a não fui achar, achei.  

(Caeiro 1986: 84) 

A coerência do fundo e da forma de Alberto Caeiro vai mais longe do que isso. O próprio 

Caeiro, segundo Fernando Pessoa, “morreu” em 1915, morreu jovem. A poesia de Alberto 

Caeiro afinal é uma espécie de epifania em toda a criação literária de Fernando Pessoa. Este 
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heterónimo foi o que melhor interpretou a tese filosófico-estética e poética, em que só interessa 

vivenciar o mundo que capta as sensações, recusando o pensar: “pensar é não compreender”. O 

pensamento gera a infelicidade, “pensar incomoda, como andar à chuva / quando o vento cresce 

e parece que chove mais”, como tal, Susan Brown, na sua tese de doutoramento, escreve assim: 

“Caeiro is the impersonal gaze of the God-Man, dispelling the illusion of a distinction between 

body and soul, and illuminating the true reality – the dream vision of the world as all Soul” 

(Brown 1987: 17). 

É evidente que Fernando Pessoa parece inclinado para privilegiar a via intuitiva, como 

atesta a grande quantidade de reflexões, meditações, análises e estudos da filosofia e também 

do misticismo que ele nos deixou. Para Alberto Caeiro, ver é conhecer e compreender o mundo, 

a busca humana pela verdadeira vida deve reduzir-se ao “puro sentir” ao “saber viver sem 

pensar”. Alberto Caeiro, a nosso ver vem de uma reação à filosofia Racionalista de Kant e ao 

Idealismo alemão, especialmente à metafísica de Schopenhauer.  

Na teoria metafísica de Schopenhauer, o mundo é a nossa ideia / Vorstellung, uma 

apresentação objetiva a ser percebida por um sujeito individual. Esta mundividência identifica-

se com Fernando Pessoa. A teoria da escola Vijnaptimatra sobre o mundo e a mente humana 

na qual não podemos perceber a realidade verdadeira, devido à nossa estrutura mental, também 

tem alguma afinidade com a teoria kantiana sobre a verdade e a experiência.  

Como já analisámos antes, podemos afirmar que podemos conhecer a realidade 

verdadeira, enquanto Pessoa / Caeiro reage à teoria kantiana, recusando o sentido 

transcendental da Natureza. Coerente com esta tese fundamental, Pessoa / Caeiro cria uma 

poética que privilegia as sensações, a simplicidade, a pureza e a epifânia. Caeiro consegue 

libertar-se das convenções e complicações impostas pelo racionalismo e pelo pensamento 

analítico. 

A poesia de Fernando Pessoa Ortónimo aborda temas fulcrais do homem e do seu 

humanismo como o ceticismo e o idealismo, a dor de pensar, a obsessão da análise da lucidez, 

o eu fragmentário, a melancolia, o tédio, a angústia existencial, a inquietação perante o enigma

indecifrável do mundo, a nostalgia do mundo maravilhoso da infância. 

O Fingimento poético é inerente a toda a composição poética de Pessoa Ortónimo e 

surge como uma nova conceção de arte. A poesia de Fernando Pessoa Ortónimo é fruto de uma 

despersonalização. Os poemas “Autopsicobiografia”, “Sentir? Sinta quem lê!” e “Isto” 

pretendem transmitir uma fragilidade estrutural, todavia, escondem uma densidade de 

conceitos, constituindo uma espécie de código poético dos fundamentos da arte poética 
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pessoana. O poeta Ortónimo conclui que o poeta é um fingidor: “finge tão completamente / que 

chega a pensar se é dor / a dor que deveras sente” (Pessoa 1983: 42), bem como um 

racionalizador de sentimentos. A expressão dos sentimentos e sensações intelectualizadas são 

fruto de uma construção mental, a imaginação impera nesta fase de fingimento poético. A 

composição poética resulta de um jogo lúdico entre palavras que tentam fugir ao 

sentimentalismo e à racionalização, “e assim nas calhas de roda / gira a entreter a razão / esse 

comboio de corda / que é o coração” (Pessoa 1983: 43).  

O pensamento e a sensibilidade são conceitos fundamentais na ortonímia pessoana. O 

poeta brinca intelectualmente com as emoções, levando-as ao nível da arte poética. O poema 

resulta, então, de algo intelectualizado e pensado. O fingimento está, pois, em toda arte poética 

Pessoana. O Saudosismo que se encontra na obra de Pessoa não é mais do que “vivências de 

estados imaginários”: “Eu simplesmente sinto / com a imaginação / não uso o coração” (Pessoa 

1983: 43). 

Na poesia de Fernando Pessoa Ortónimo coexistem duas vertentes: a tradicional e a 

modernista. Alguns dos seus poemas seguem na continuidade do lirismo português, outras 

iniciam o processo de ruptura, que se concretiza nos heterónimos ou nas experiências 

modernistas. 

Como tal, consideramos os heterónimos ou as experiências modernistas relevantes para 

este estudo. Interessa-nos tudo o que diz respeito à ligação do poeta Fernando Pessoa com as 

matérias esotéricas, sobretudo analisar a notável afinidade de Fernando Pessoa — Heterónimo 

com o Engenheiro Futurista, Alberto Caeiro e com O Guardador de Rebanhos, Álvaro de 

Campos, o Mestre, cujas convicções e ideias manifestam na sua estratégia literária o 

humanismo do poeta defensor dos direitos humanos na exaltação dos paradoxos da Natureza, 

simplicidade / complexidade, igualdade / diferença, felicidade / tristeza, inocência / pureza e 

fraqueza / coragem dizendo Alberto Caeiro “Um dia de chuva é tão belo como um dia de sol / 

Ambos existem / Cada um é como é” (Caeiro 1986: 27).

Por sua vez, Alberto Caeiro é um heterónimo onde reconhecemos no pastor, O 

Guardador de Rebanhos, um defensor dos valores e dos direitos humanos, pois vivendo em 

liberdade na Natureza, aceita toda a existência de vida humana, vegetal e animal, sem 

descriminações coexistindo nela qualquer forma de vida de forma fraterna, livre e igual na 

Natureza. Perante a Natureza todos emanamos do princípio da igualdade, da faternidade e da 

liberdade. A felicidade do guardador de rebanhos reduz-se ao saber a verdade do pensamento 

feito em sensações e alguma tristeza resulta do excesso de sensações por gozar “tanto / Um dia 
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de calor” (Caeiro 1986: 27). Caeiro põe em causa o materialismo o significado das coisas ou o 

que pode ser marca desse significado, palavras, conceitos, ideologias, religiões, cultura e arte. 

Para ele as coisas não têm significado, têm existência. A realidade vale por si mesma, “o único 

sentido das coisas / É elas não terem sentido nenhum” (Caeiro 1986: 27). O heterónimo Alberto 

Caeiro surge repentinamente, o tal “poeta bucólico de espécie complicada” acontece pelo corpo 

fundamental da sua obra O Guardador de Rebanhos, ao qual se seguiram os seus discípulos 

Álvaro de Campos, Ricardo Reis e um continuador filosófico António Mora. 

Alberto Caeiro, considerado o mestre dos demais heterónimos e o próprio ortónimo de 

Fernando Pessoa, calmo, naturalmente conciliado consigo mesmo e com o mundo. Alberto 

Caeiro possui a mansidão e a sabedoria que os outros invejam. Um sentimento tipicamente 

português. Para Alberto Caeiro, o importante é ver e ouvir: “A sensação é tudo (...) e o 

pensamento é uma doença” (Caeiro 1986: 27).  

Alberto Caeiro é o mais objetivo dos heterónimos Pessoanos. Busca o objetivismo 

absoluto, eliminando todos os vestígios da subjetividade. É o poeta que se volta para a fruição 

direta da Natureza, busca as sensações das coisas. Opõe-se radicalmente ao intelectualismo, à 

abstração, à especulação metafísica e ao misticismo. Neste sentido, é o antípoda de Fernando 

Pessoa “ele-mesmo”, é a negação do mistério e do oculto. Coerente com a posição materialista, 

anti-intelectualista, adota uma linguagem simples, direta, com a naturalidade de um discurso 

oral.  

Os versos simples e diretos, próximos do livre andamento da prosa, privilegiam o 

nominalismo, a “sensação das coisas tais como são” (Caeiro 1986: 27). É o menos “culto” dos 

heterónimos, o que menos conhece a Gramática e a Literatura. Mas, sob a aparência exterior de 

uma justaposição arbitrária e negligente de versos livres, há uma organização rítmica cuidada 

e coerente. Alberto Caeiro é o abstrador paradoxalmente inimigo de abstrações. Daí a secura e 

pobreza lexical do seu estilo. A obra em estudo, Poemas Completos de Alberto Caeiro, traz um 

prefácio de Ricardo Reis, outro heterónimo de Fernando Pessoa, já comentado. Neste estudo 

salienta o seguinte:  

Ignorante da vida e quase ignorante das letras, quase sem convívio nem cultura, fez 

Caeiro a sua obra por um progresso imperceptível e profundo, como aquele que dirige, 

através das consciências inconscientes dos homens, o desenvolvimento lógico das 

civilizações. Foi um progresso de sensações, ou, antes, de maneiras de tê-las, e uma 

evolução íntima de pensamentos derivados de tais sensações progressivas (Reis 1996: 

4). 
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Alberto Caeiro, por uma intuição sobre-humana, como aquelas que criam e fundam 

religiões para sempre, mas a quem não assenta o título de religião, por isso é que é o sol e a 

chuva, repugna toda a religião e toda a metafísica. Este homem descobriu o mundo sem pensar 

nele, e criou um conceito de universo que não contém meras interpretações. Embora não se 

pretenda aqui fazer um largo estudo, crítico e excursivo, sobre a obra de Alberto Caeiro e a sua 

natureza e destino fatal, mas somente analisar alguns dos seus poemas mais condizentes com e 

estudo em questão. Premitam-me dizer-vos que por vezes não os podemos comentar de uma 

forma que nos satisfaça, porque se não pode pensar o que é direto na Natureza, como o céu e a 

terra, pode-se tão-somente ver e sentir. Toda a obra Caeiriana fala por si, “quem não entende 

não pode entender, e não há, pois que explicar-lhe” (Caeiro 1986: 34).  Fernando Pessoa, 

explicou a “vida” de cada um de seus heterónimos. Assim apresenta a vida do Mestre de todos, 

Alberto Caeiro, a todos, Alberto Caeiro, nascido em Lisboa em 16 de abril de 1889: 

É considerado o mestre dos heterónimos de Fernando Pessoa, apesar de sua pouca 

instrução. Poeta complexo e enigmático, ligado à natureza, despreza e repreende 

qualquer tipo de pensamento filosófico, afirmando que pensar retira a visão, não o 

permite ver o mundo tal qual ele lhe foi apresentado: simples e belo. Afirma que ao 

pensar, entra num mundo complexo e problemático, onde tudo é incerto e obscuro 

(Pessoa 1993: 42). 

Pessoa cria uma biografia para Alberto Caeiro que se encaixa com perfeição na sua 

poesia, como podemos observar nos 49 poemas da série O Guardador de Rebanhos. Segundo 

Pessoa, foram escritos na noite de 8 de Março de 1914, de um só fôlego, sem interrupções. Esse 

processo criativo espontâneo traduz exatamente a busca fundamental de Alberto Caeiro, a 

completa naturalidade simples e bela. Assim como diz Alberto Caeiro:  

Eu não tenho filosofia: tenho sentidos... 

Se falo na Natureza não é porque saiba o que ela é. 

Mas porque a amo, e amo-a por isso, 

Porque quem ama nunca sabe o que ama 

Nem por que ama, nem o que é amar...  

(Caeiro 1986: 81) 

Fernando Pessoa, apresenta-nos a biografia do heterónimo Alberto Caeiro. Assim: 

Nasceu em em 1889, em Lisboa, e morreu em 1915, mas viveu quase toda a sua vida 

no campo. Não teve profissão, nem educação quase nenhuma: apenas a instrução 

primária. Era de estatura média, frágil, mas não o aparentava. Era louro, de olhos 

azuis. Ficou órfão de pai e mãe muito cedo e deixou-se ficar em casa a viver dos 

rendimentos. Vivia com uma tia velha, tia-avó. Escrevia mal o Português. É o pretenso 

mestre de A. de Campos e de R. Reis. É anti-metafísico, é menos culto e complicado 

do que R. Reis, mas mais alegre e franco. É sensacionista (Pessoa 1983: 45). 
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O processo criativo espontâneo de Alberto Caeiro traduz a negação da metafísica e a 

valorização da aquisição do conhecimento através das sensações não intelectualizadas. É contra 

a interpretação do real pela inteligência. Para ele, o real é a exterioridade e não devemos 

acrescentar-lhe as impressões subjetivas. Os poemas “O Mistério das coisas, onde está ele?” e 

“Sou um guardador de rebanhos” mostram-nos estas ideias. A negação de si mesmo, projetado 

em “Quem me dera que a minha vida fosse um carro de bois” (Caeiro 1986: 34). A atração pela 

infância, como sinónimo de pureza, inocência e simplicidade, porque a criança não pensa, 

conhece pelos sentidos como ele, pela manipulação dos objetos pelas mãos, como no poema 

“Criança” desconhecida e suja brincando à minha porta. Alberto Caeiro é o poeta da Natureza, 

na sua perpétua renovação e sucessão, da Aurea Mediocritas, da simplicidade da vida rural.  

Alberto Caeiro apresenta-se como um simples O Guardador de Rebanhos, que só se 

importa em ver de forma objetiva e natural a realidade, com a qual contacta a todo o momento. 

Daí o seu desejo de integração e de comunhão com a Natureza. Para Caeiro, “pensar” é estar 

doente dos olhos. Ver é conhecer e compreender o mundo, por isso, pensa vendo e ouvindo. 

Recusa o pensamento metafísico, afirmando que “pensar é não compreender” (Caeiro 1986: 

81). Ao anular o pensamento metafísico e ao voltar-se apenas para a visão total perante o 

mundo, elimina a dor de pensar que afeta Pessoa. Caeiro é o poeta da Natureza que está de 

acordo com ela e a vê na sua constante renovação. E porque só existe a realidade, o tempo é a 

ausência de tempo, sem passado, presente ou futuro, pois todos os instantes são a unidade do 

tempo.  

Mestre de Pessoa e dos outros heterónimos, Caeiro dá especial importância ao ato de 

ver, mas é sobretudo a inteligência que discorre sobre as sensações, num discurso em verso 

livre, em estilo coloquial e espontâneo. Passeando a observar o mundo, personifica o sonho da 

reconciliação com o universo, com a harmonia pagã e primitiva da Natureza na reconciliação 

do homem com o homem, num pacto de paz e harmonia.  

É um sensacionista a quem só interessa o que capta pelas sensações e a quem o sentido 

das coisas é reduzido à perceção da cor, da forma e da existência: a intelectualidade do seu 

olhar volta-se para a contemplação dos objetos originais e verdadeiros. Constrói os seus poemas 

a partir de matéria não-poética, mas é o poeta da Natureza e do olhar, o poeta da simplicidade 

completa, da objetividade das sensações e da realidade imediata que afirma “Para além da 

realidade imediata não há nada” (Caeiro 1986: 12), negando mesmo a utilidade do pensamento. 

Vê o mundo sem necessidade de explicações, sem princípio nem fim, e confessa que existir é 
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um facto maravilhoso. Por isso, crê na “eterna novidade do mundo” (Caeiro 1986: 12), um 

fundamento dos direitos humanos.  

O mundo para Caeiro é sempre diferente, sempre múltiplo, por isso, aproveita cada 

momento da vida e cada sensação na sua originalidade e simplicidade natural. Assim, Fernando 

Pessoa, quanto ao seu heterónimo, afirma: “Alberto Caeiro parece mais um homem culto que 

pretende despir-se da farda pesada da cultura acumulada ao longo dos séculos”, “Poeta bucólico 

de espécie complicada” e “Pastor metáfora”. Para este, fazer poesia é uma atitude involuntária, 

espontânea, pois vive no presente, não querendo saber de outros tempos e de impressões, 

sobretudo visuais, e porque recusa a introspeção, a subjetividade, sendo o poeta do real objetivo. 

Alberto Caeiro canta o viver sem dor, o envelhecer sem angústia, o morrer sem 

desespero, o fazer coincidir o ser com o estar, o combate ao vício de pensar, o ser um ser uno, 

e não fragmentado. Apresenta um discurso poético de caraterísticas oralizantes, de acordo com 

a simplicidade das ideias que apresenta: vocabulário corrente, simples, frases curtas, repetições, 

frases interrogativas, recurso a perguntas e respostas e reticências. Uma escrita afável e simples 

como o poeta da Natureza.  

Alberto Caeiro faz a apologia da visão como valor essencial, como ciência de ver. 

Estabelece uma relação de harmonia com a Natureza, o poeta da natureza, rejeitando o 

pensamento, os sentimentos, e a linguagem, porque desvirtuam a realidade (a nostalgia, o 

anseio, o receio são emoções que perturbam a nitidez da visão de que depende a clareza de 

espírito). Não vive a procurar encontrar o sentido da vida e para a vida.  

A poesia, a cujo conjunto Pessoa queria dar o título Cancioneiro, é marcada pelo 

conflito entre o pensar e o sentir, ou entre a ambição da felicidade pura e a frustração que a 

consciência de si implica, como por exemplo no poema “Ela canta, pobre ceifeira”, nos versos 

“O que em mim sente, está pensando. / Derrama no meu coração” (Pessoa 1986b: 14). 

Alberto Caeiro é o criador do Sensacionismo, vive de sensações, sobretudo visuais, 

afirmando que é preciso “saber ver sem estar a pensar”, sem tentar “encontrar um sentido às 

coisas”, porque “as coisas não têm significado: tem existência” (Caeiro 1986: 14). Alberto 

Caeiro é o Mestre tranquilo da sensação, recusa a introspeção e a subjetividade, abre-se ao 

mundo exterior com passividade e alegria. É o poeta do real objetivo. Identifica-se com a 

Natureza, vive segundo o seu ritmo, deseja nela se diluir, integrando-se nas leis do universo, 

como se fosse um rio ou uma árvore. Não quer saber do passado nem do futuro. Vive no 

presente. É um lírico, instintivo, ingénuo e inculto, em relação à sabedoria escolar, mas um 
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sábio no que toca à Natureza. Destacamos da obra de Alberto Caeiro heterónimo de Fernando 

Pessoa, o poema “Quando Vier…” pois nele podemos encontrar as ideias que retratamos: 

Quando vier a primavera, 

Se eu já estiver morto, 

As flores florirão da mesma maneira 

E as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. 

A realidade não precisa de mim. 

Sinto uma alegria enorme 

Ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. 

Se soubesse que amanhã morria 

E a primavera era depois de amanhã, 

Morreria contente, porque ela era depois de amanhã. 

Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir senão no seu tempo? 

Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo, 

E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. 

Por isso, se morrer agora, morro contente, 

Porque tudo é real e tudo está certo. 

Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. 

Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. 

Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. 

O que for, quando for, é que será o que é.  

(Caeiro 1986: 89) 

A graciosidade deste poema está no eu-lírico aceitar a realidade em si  realidade de que 

ele não depende para existir e segue, portanto, a um tempo já traçado. Esta aceitação das coisas 

como elas são encanta o leitor, ainda que ele tenha, em tese, a obrigação de desconfiar de todas 

as ideias da poética de Alberto Caeiro, ideias em que há um certo desprezo pelas interpretações 

simbólicas do mundo dadas pelas pessoas “místicas”, à realidade em que vivem. Estranha 

contradição de quem aceita as coisas, não aceitando o pensar das pessoas! – e Fernando Pessoa 

“Ele-Mesmo”, que se dizia discípulo de Alberto Caeiro, era um conhecedor profundo, e até 

praticante, das ciências ocultas…  

Aqui neste poema, para que se projete a certeza da estação das flores “Quando vier a 

primavera”, entrelaçada a uma condição hipotética em que possa estar o eu-lírico “Se eu já 

estiver morto”, a Natureza, sem resignação, tem de obedecer a si mesma, ignorando aquele que 

a amou: “As flores florirão da mesma maneira / E as árvores não serão menos verdes que na 

primavera passada. / A realidade não precisa de mim” (Caeiro 1986: 89). Este ciclo natural, que 

ecoa, e belamente, o radical, “flor” no terceiro verso, o deixará feliz, se assim continuar: “Sinto 

uma alegria enorme / Ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma” (Caeiro 

1986: 89).  
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Ainda que algum leitor desatento leia tais versos como algo espontâneo, alguns lapsos 

de português aqui são evidentes: “Gosto [de] que tudo seja real […]”, “E gosto [de tudo isso] 

porque assim seria”, devem todos prestar atenção na aparente simplicidade. É um poeta que 

busca (dizer) sentir as coisas, e aceitá-las como elas são, contudo não aceita o facto de muitos 

pensarem o mundo que aqui se lê “raciocinarem”, embora o raciocínio, em pura linguagem de 

poesia, seja a essência natural do homem, – a própria essência de Alberto Caeiro, heterónimo-

mestre – de Fernando Pessoa. O mesmo acontece com outros dois poemas “Sou um guardador 

de rebanhos” e “O Mistério das coisas, onde está ele?”, também eles nos mostram estas ideias. 

Na obra O Guardador de Rebanhos, o poeta reduz a sua condição à simplicidade de um 

pastor, que comunga da Natureza. É esta comunhão harmoniosa e perfeita com o cenário que 

observa que o diferencia de Pessoa ortónimo e de Álvaro de Campos. Enquanto Campos se 

envolve com o mundo que o rodeia na sua condição humana, Caeiro já se anula para aproveitar 

ao máximo todas as sensações que a Natureza “sem gente” lhe proporciona pois, a presença 

humana é encarnada como um fator de desassossego, impeditivo da paz que tudo o que a 

Natureza lhe pode dar. Caeiro não se impõe à Natureza.  

Ele dá-se à Natureza sem qualquer inquietação ou angústia. E mesmo que sinta tristeza, 

infelicidade, não se sente abalado, porque essa tristeza é “natura e justa”, pois só a reflexão 

sobre o mundo é que pode ser causadora de tristeza profunda e artificial.  

Assim, ele considera que “pensar incomoda como andar à chuva” (Caeiro 1986: 98). 

Caeiro, à medida que a sua alma percorre os campos a olhar para aprender algo, com a 

curiosidade de encontrar a novidade, como uma criança, considera a poesia natural e sem 

ambição, pois “Ser poeta (…) é apenas a (…) maneira de estar sozinho” (Caeiro 1986: 82). A 

sua poesia é tão serena, tão reconfortante através das imagens e da linguagem simples e familiar 

que ele nos consegue “embalar” como se de um colo se tratasse.  

A sua poesia faz-nos nesta tranquilidade e paz esquecer todos os males e angústias de 

um ser humano demasiado preocupado com as soluções para os problemas e inquietudes da 

vida do dia-a-dia. Caeiro confronta neste poema o Homem com o Universo, deixando uma 

mensagem, alicerçada na nos princípios dos direitos humanos, a cada indíviduo. Cada um tem 

de tomar consciência da sua pequenez face à imensidão do universo e na desigualdade destas 

duas forças a sabedoria está em viver a vida com maior sabor e alegria. Caeiro sente “E a única 

inocência é não pensar…” e também sabe “ter o pasmo essencial / Que tem uma Criança” 

(Caeiro 1986: 98), pois acredita em tudo o que vê, e tal como a criança absorve tudo o que 

aprende, ora ele como adulto despe-se de toda a história, de todos os pensamentos contra os 
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direitos do homem, que lhe turbam o olhar e limita-se a “sentir” o Mundo. Assim diz Alberto 

Caeiro em “Sou um guardador de rebanhos”: 

Olá, guardador de rebanhos,  

Aí à beira da estrada,  

Que te diz o vento que passa? 

Que é vento, e que passa, 

E que já passou antes,  

E que passará depois.  

E a ti o que te diz? 

Muita cousa mais do que isso.  

Fala-me de muitas outras cousas. 

De memórias e de saudades 

E de cousas que nunca foram. 

Nunca ouviste passar o vento. 

O vento só fala do vento.  

O que lhe ouviste foi mentira, 

E a mentira está em ti. 

(Caeiro 1986: 98). 

Este poema constrói-se como um diálogo entre o sujeito poético em O Guardador de 

Rebanhos e um outro que com ele se cruza no caminho “Aí à beira da estrada” (Caeiro 1986: 

98) e que o interpela sobre o significado do vento. O vento é o símbolo do real.

Este diálogo é um processo que permite apresentar dois pontos de vista diferentes a dois 

níveis: primeiro, para o sujeito poético, a relação com a realidade passa por sentir apenas essa 

realidade sem a pensar ou imaginar, para o seu interlocutor, a realidade é muito mais do que 

aquilo que se sente, pois é também porta aberta para a memória, para a saudade e para o sonho, 

segundo, para o sujeito poético só existe a verdade do momento, do presente, para o seu 

interlocutor, o presente conduz à memória do passado e da imaginação do futuro.  

Podemos estabelecer uma clara relação entre os pontos de vista assumidos pelas duas 

personagens com os traços que caracterizam Alberto Caeiro e Fernando Pessoa ortónimo - neste 

poema, Alberto Caeiro apresenta-se como negação do ponto de vista do ortónimo: “a mentira 

está em ti”. Assim iremos citar o segundo poema que se intitula “O Mistério das coisas, onde 

está ele?” de Alberto Caeiro: 

O mistério das cousas, onde está ele?  

Onde está ele que não aparece  

Pelo menos a mostrar-nos que é mistério?  

Que sabe o rio disso e que sabe a árvore?  

E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso?  

Sempre que olho para as cousas e penso no que os homens pensam delas, 

Rio como um regato que soa fresco numa pedra. 
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Porque o único sentido oculto das cousas  

É elas não terem sentido oculto nenhum,  

É mais estranho do que todas as estranhezas  

E do que os sonhos de todos os poetas  

E os pensamentos de todos os filósofos,  

Que as cousas sejam realmente o que parecem ser 

E não haja nada que compreender. 

Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos: - 

As cousas não têm significação: têm existência.  

As cousas são o único sentido oculto das cousas.  

(Caeiro 1986: 98) 

Na análise deste poema verificamos que o sujeito poético ao se comparar com a árvore 

e com o rio pretende realçar a sua tese de não haver mistério nas coisas. Alberto Caeiro afirma-

se um poeta onde diz que a realidade é apenas o que é e, por isso, não tem mistérios a desvendar, 

contrariando tudo aquilo que as outras pessoas pensam sobre as coisas, acreditando que elas 

contêm algo mais para além daquilo que é visível. 

Como podemos averiguar, o que prevalece do que foi dito é uma mensagem, um corpo 

doutrinal e poético, o qual paradoxalmente negará ser uma doutrina e mesmo ser poesia. Nesta 

manifesta-se algo semelhante aos relatos místicos e esotéricos, a surpresa, a mesma 

inevitabilidade das experiências da condição humana e a anulação da vontade do sujeito a que 

se segue uma luta ou uma procura interior, quase desistência, por infrutífera. A verdade e a 

essência humana são difíceis de alcançar, mas há que acreditar na linguagem simples para os 

direitos humanos implícitos na mensagem poética pessoana. 

O encontro de Caeiro com os seus discípulos é decisivo para cada um na descoberta de 

si mesmo, é logo o motor da sua própria obra. A explicação é simples “É que os homens de 

génio não impõem directrizes. São-nas.” (Quadros: 1984: 567). 

Não queremos dizer que estes heterónimos são eruditos, mas que Caeiro, o Mestre, é o 

perfeito exemplo do homem culto, do génio, porque toda a sabedoria lhe veio do que ele é, não 

do que pudesse ter aprendido, visto que a sua educação não foi mais que quase nenhuma… até 

essa lamenta ter recebido… 

Não restam dúvidas que Caeiro asume em relação a todos e a cada um dos outros 

heterónimos e de Pessoa ortónimo a função de Mestre, cheio de sabedoria, capaz de despertar 

nos que dele se aproximam para a verdade radical de si mesmos e a quem, para isso, basta 

pensar e existir. Por isso, Octavio Paz diz, “Caeiro não crê em nada: existe.” (Paz 1988: 21). 

Alberto Caeiro apresenta-nos o seu novo evangelho, não debatendo com argumentos, 

mas postulando, afirmando a falsidade das posições opostas à sua pelo recurso ao absurdo. Esta 
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nova verdade serve de pretexto para mostrar a atitude de Caeiro face ao problema da relação 

com os outros. Caeiro funda a sua verdade na Natureza - a natureza das flores e dos rios, isto é, 

nos seres inanimados - é a sua justificação. Caeiro serve-se de elementos formais para tornar 

mais clara e verdadeira a sua “pregação”, tal como fez o Pe. António Vieira com os direitos 

humanos através dos seus sermões. A linguagem Pessoana é simples e direta, recorrendo à 

forma aforística, usando o presente normativo, imperativos e interrogações e abusando em 

tautologias. 

O seu ritmo é semelhante ao dos livros religiosos de tradição judaico-cristã e dos 

tratados místicos orientais. Caeiro pretende assim afirmar a sua nova revelação, a sua nova 

filosofia, a sua nova visão do homem e do mundo que pretende não igualar, mas substituir o 

cristianismo. Caeiro identifica-se com a verdada humana do Ser. Reconhece o seu lugar no Ser, 

ao querer diluir-se na Natureza. O Mestre Caeiro é um educador, pois orienta os que lhe estão 

próximos no sentido do “Conhecer” e do “Conhecer-se”, bem como ser fiel a este mesmo 

autoconhecimento.  

Na poética Pessoana, como acabamos de ver, encontramos um testemunho angustiado 

e colorido de um homem que não aceita a condição humana que sabe ser a sua, uma vez que 

ela não lhe permite alcançar o conhecimento que anseia. Vemos muitas vezes o homem 

angustiado, inquieto, dada a sua incapacidade de viver uma vida igual à de todos os outros 

homens com que se cruza e tenta interagir, reputando-a de inútil e vã.  

Encontramos um indivíduo incapaz de escapar a contradições e ambiguidades, tanto 

negando a sua condição humana, como querendo ser capaz de viver condignamente, ainda que 

considere a vida sem mérito e falaciosa. São muitos os poemas em que é possível descortinar 

as várias correntes filosófico-literárias-humanistas, mas abordaremos apenas aquelas, que 

resultam de importância para este estudo.  

Aludiremos a Mensagem de Frernando Pessoa, obra de grande importância também para 

a questão do nosso trabalho, pelo facto de o poeta se manifestar defensor dos direitos humanos 

como lema de vida ou de escrita, dirigindo, enquanto nacionalista, críticas aos homens e à 

sociedade, envolvendo-se a si mesmo nessas críticas, tendo em vista conseguir elaborar um 

modelo universal de humanidade, exemplar para todos os homens, fundado nos valores e nos 

direitos humanos. Por isso a Mensagem mereceria lugar de destaque. Porém, pela sua 

complexidade, não constitui um propósito deste estudo, um estudo exclusivo, nem será possível 

no âmbito estrito deste trabalho. Portanto, teremos a Mensagem como referência, mas não como 

foco principal.  
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A efemeridade da vida, a finalidade da morte, o sentido da existência... Eis os temas 

ontológicos que preocupam qualquer ser humano e que encontram resposta na defesa e respeito 

pelos valores e direitos humanos. Através dos tempos, sempre existiram pessoas que 

ansiosamente procuraram compreender estas questões, persistentemente desejando uma 

maneira de purificar ou até imortalizar a alma. Insatisfeitas com os sistemas teológicos 

existentes, estas pessoas tentaram aprofundar especulações sobre a realidade e o nosso lugar 

neste mundo, elaborando teorias de salvação para o ser humano alicerçados nos valores e nos 

direitos humanos universais. Os saberes místicos do Ocidente, apesar de se terem tornado 

ocultos devido ao domínio da Igreja Católica, na sua institucionalização constantiniana e em 

sua doutrinação exotérica, não deixaram de inspirar movimentos espirituais, religiosos e 

correntes estético-literárias, legando-nos um rico património de mitos e alegorias. Assim foi o 

projeto estético-poético Pessoano. Gerações de poetas, escritores e pensadores, entre os quais, 

após Dante, se destacam vultos como Bacon e Goethe, foram fascinados e influenciados pelas 

doutrinas místicas. À linhagem destes grandes escritores do Renascimento e do Alto 

Romantismo, pertence também o nosso poeta esotérico Fernando Pessoa.  

No séc. XX, em reacção ao positivismo, ao materialismo e ao racionalismo Kantiano, o 

interesse pelas tradições simbólicas e iniciáticas na qual se inclui Fernando Pessoa, emergiu 

outra vez na Europa, desta vez com ênfase em práticas parapsíquicas e mágicas. Dando 

primazia à alma, os saberes ocultos interferiram na formação dos estilos épocais nas artes e na 

literatura, inspiraram diretamente o Decadentismo e o Simbolismo, e condicionaram o advento 

do Modernismo de Pessoa e dos direitos humanos.  

O poeta Fernando Pessoa, contemporâneo desta fermentação espiritual, participou 

activamente no Modernismo. Como vimos na Introdução, ele não só se interessou pelo 

ocultismo, espiritismo, cabala, magia, alquimia, mas também efetuou estudos profundos sobre 

a astrologia, a teosofia e outros saberes esotéricos. Convém, porém, referir acerca do poeta que 

algumas destas práticas eram banais e inofensivas da sua época e bem aceites por estarem na 

moda. O seu interesse espiritual nos saberes místicos e iniciáticos foi realizado sempre com 

alguma cautela. O poeta estava consciente das limitações da comunicação mediúnica e da 

doutrina teosófica, ambas muito em moda na época. Fernando Pessoa tentou reagir e introduziu 

alguma disciplina face às inumeras correntes esotéricas e pseudo-esotéricas da sua época. O 

heterónimo Raphael Baldaya, autor de “Princípios de metafísica esotérica”, (Lopes 1985: 510-

514), foi criado precisamente para criticar a teosofia, apontanto que esta, sendo apenas “uma 

democratização do hermetismo”, não está inserida na “tradição hermética ou esotérica”, como 
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invocaram os teosofistas contemporâneos. Separou, assim, os teosofistas das sociedades 

secretas, como a irmandade Rosa-Cruz. Ultrapassada a paixão pela teosofia, o nosso poeta 

reajustou e reconfirmou a sua inclinação pelo “Ocultismo”, mudança que recordamos segundo 

Mário de Sá-Carneiro:  

O carácter extraordinariamente vasto desta religião-filosofia, a noção de força, de 

domínio, de conhecimento superior e extra-humano que ressumam as obras 

teosóficas, perturbam-me muito. Coisa idêntica me acontecera há muito tempo com a 

leitura de um livro inglês, Os Ritos e os Mistérios dos Rosa-Cruz. A possibilidade de 

que ali, na teosofia esteja a verdade real que me «hante» (Sá-Carneiro 1978: 36). 

A very great depression at night, hardly any money and very much depressed. So 

much that, on strength of it began writing letter [to] Sá-Carneiro and interrupted it, 

through lack of will to write. (Diário de 6 de Dezembro de 1915) (Pessoa 1993: 172). 

No depression; rather beginning of clear thought, occultistly antitheosophical. (Sá-

Carneiro 1978: 37). 

Fernando Pessoa, no seu poema “Linha Reta”, do seu heterónimo, Álvaro de Campos, 

faz uma crítica social de forma irónica, porque percebia as fraquezas do homem e da sociedade 

da sua época, os quais continuam hoje muito atuais e resultam da violação dos direitos humanos 

no passado prepétuados no presente.  

No eu-lírico do poema “Linha Reta” coloca-se crítico em relação a si próprio e interroga 

o leitor pedindo respostas às suas inquietações e angústias. Assim, por meio de adjetivos como:

reles, porco, vil, pessimista, sujo, ridículo, absurdo, grotesco, mesquinho, submisso, arrogante, 

cómico e erróneo, o poeta parece ofender-se a sí próprio para criticar os vícios da sociedade 

quando diz “tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas” (Pessoa 1987: 58), 

o poeta não dá importância às convenções sociais foge das etiquetas sociais falsas. O poeta

critica o seu semelhante, porque é falso, não diz a verdade, pois só conta as vantagens da vida. 

A sociedade esconde os seus erros e declara as suas virtudes. “Quem há neste largo mundo que 

me confesse que uma vez foi vil?” (Pessoa 1987: 59). Portanto, o poema é cheio de ironias a 

começar pelo título, “Linha Reta”, que apela a uma vida digna, segundo os direitos humanos e 

os valores morais e cívicos, mas que no entender do poeta não é verdade. 

O tema central do poema é a denúncia das pessoas falsas e hipócritas que praticam uma 

vida pouco digna e sem valores “levanta sacode a poeira e dá a volta por cima”, tudo parece 

premitido e seguem com a vida de falsidade de uma sociedade com seus dogmas embora pouco 

ortodoxos. Neste tipo de sociedade não existem homens sofredores apenas homens vitoriosos. 

O eu-lírico faz o leitor entender que as afirmações que transmitem as fraquezas humanas sobre 

sua personalidade são ditas pela sociedade e não pelo poeta. 
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No poema “Linha Reta”, Álvaro de Campos compara-se à maioria dos homens para 

definir-se como diferente. “Nunca conheci quem tivesse levado porrada” (Campos 1986: 75). 

A última palavra deste verso causa um impacto sonoro bastante significativo, porque o poema 

em si é um impacto. O vocábulo “porrada”, é sinónimo de ato violento expelente de sensações 

subjetivas, tais como prazer, ódio, raiva, rancor, ressentimentos, mágoa, revolta, tristeza, 

angústia, dor, solidão, alegria, enfim, algo que expele um excesso do conjunto subjetivo que é 

a própria vida, desconforme com os direitos humanos e os valores morais, com seus 

acontecimentos súbitos, ousados e, às vezes, exagerados e injustos para a dignidade humana. 

Quando o poeta afirma que nunca conheceu quem tivesse levado “porrada”, declara-se 

vítima desse ato violento contra os direitos humanos, cujo sujeito é a própria existência, ao 

mesmo tempo que enfatiza o comportamento comedido da maioria que nunca se reconhece 

objeto da vida, vivendo sempre “em linha reta”, remetendo ao esquecimento o lado negativo da 

vida humana. Para o poeta, a vida do homem não é assim.  

Pelo contrário, ela é torta, porque feita de vitórias e derrotas, de parasitismo e 

produtividade, de sujeira e higiene, de impaciência e paciência, enfim, de defeitos e qualidades, 

de características positivas e negativas, que formam pólos opostos. Para ele, a vida é esse 

antagonismo e, se fôssemos traçá-lo no plano gráfico, não seria em linha reta, mas numa linha 

sinuosa de altos e baixos. Mas o poeta não encontra ninguém que, como ele, admita a existência 

dessa forma. Por isso, ele é irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, ridículo, 

absurdo, ordinário, desprezível e vil.  

Essa vileza própria do poeta perpassa todo o poema através da enumeração de factos 

que cercam a sua figura de um carácter convencionalmente negativo, confrontando-o ao 

carácter convencionalmente positivo das outras pessoas consideradas perfeitas. É o confronto 

do perfeito com o imperfeito, escolhendo o homem do poema “Linha Reta” o caminho mais 

fácil e que dá maior felicidade, o da perfeição e o do bem. O poeta critica as regras (tapetes) 

das etiquetas nas quais enrola os pés publicamente, assim como o próprio sistema definidor de 

etiquetas que o exclui por ser autêntico, verdadeiro e por conceber a vida do jeito que ela é, 

com virtudes, mas também com pecados. Esse carácter excludente da sociedade convencional 

magoa-o. Por isso, sente a agressividade como um recurso expressivo de mágoa por sentir-se 

isolado: “irrespondivelmente parasita / eu verifico que não tenho par nisto tudo, neste mundo” 

(Campos 1986: 75). Para Álvaro de Campos, o conceito de pecado é um eufemismo em relação 

ao que ocorre no interior do ser humano. Percebe a gradação crescente de sentido que vai de 

“pecado” à “infâmia” nos versos: “Quem me dera ouvir de alguém a voz humana / Que 
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confessasse não um pecado, mas uma infâmia” e nos versos “Que confessasse não uma 

violência, mas uma covardia” (Campos 1986: 75).  

O poeta pergunta-se: “Então sou só eu que é vil e erróneo nesta terra?”. Preste-se atenção 

ao sujeito do verbo “ser”, representado pelo pronome pessoal, primeira pessoa do singular “eu”, 

em desacordo com o verbo flexionado na terceira pssoa do singular “é”: “Então sou só eu que 

é vil e errôneo nesta terra?”. Essa discordância é propositada. Através dela o poeta pretende 

sugerir que ele está distante das idéias expressas nos adjetivos “vil” e “erróneo”. As pessoas 

pensam e dizem: “Ele é vil e erróneo” (Campos 1986: 75).  

Não é o poeta quem afirma: “Eu sou vil e erróneo”. A ironia é uma figura de pensamento 

crítico contra os vícios sociais do homem e da mulher que perpassa todo o poema, atingindo 

seu ponto culminante em versos como os da última estrofe: “Poderão as mulheres não os terem 

amado, / Podem ter sido traídos - mas ridículos nunca! / E eu, que tenho sido ridículo sem ter 

sido traído, / Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? / Eu, que tenho sido 

vil, literalmente vil, / Vil no sentido mesquinho e infame da vileza” (Campos 1986: 75). Álvaro 

de Campos pensa com a emoção, uma emoção suscetível à sua própria consciência crítica em 

relação ao mundo que o cerca, onde as “linhas retas” dos “tapetes das etiquetas” idealizados 

para manter a eficiência do sistema motiva os “campeões em tudo”, “limpos” em todos os 

sentidos, chamados a ser homens “príncipes”, “semideuses” e “ideais”, mas quanta falsidade 

neste modo de ser e de viver. Convivamos com o Poema na íntegra “Linha Reta”: 

Nunca conheci quem tivesse levado porrada.  

Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.  

E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil,  

Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita,  

Indesculpavelmente sujo.  

Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho,  

Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo,  

Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas,  

Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante,  

Que tenho sofrido enxovalhos e calado,  

Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda;  

Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel,  

Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes,  

Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, 

Eu, que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado  

Para fora da possibilidade do soco;  

Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas,  

Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo.  

Toda a gente que eu conheço e que fala comigo  

Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho,  

Nunca foi senão príncipe - todos eles príncipes - na vida... 
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Quem me dera ouvir de alguém a voz humana  

Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia;  

Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia!  

Não, são todos o Ideal, se os oiço e me falam.  

Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? 

Ó principes, meus irmãos,  

Arre, estou farto de semideuses! 

Onde é que há gente no mundo? 

Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? 

Poderão as mulheres não os terem amado,  

Podem ter sido traídos - mas ridículos nunca!  

E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído,  

Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? 

Eu, que venho sido vil, literalmente vil,  

Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. 

(Campos 1986: 75) 

O Poema “Linha Reta” é uma obra de Fernando Pessoa sob o heterónimo de Álvaro de 

Campos. Os versos fazem uma crítica à hipócrisia do homem e da sociedade. De forma irónica, 

o poeta demonstra uma perceção aguçada das mazelas e defeitos da sua época, escondidas por

trás das representações das pessoas na sociedade politicamente corretas, que escondem as suas 

falhas e apenas expõe os seus êxitos. 

Após se apresentar, demonstrando todos os seus defeitos, porco, vil, parasita, sujo, 

ridículo, absurdo, mesquinho submisso, arrogante, entre outros, o eu-lírico, nas três últimas 

estrófes, interroga o leitor na busca de respostas. “Quem há neste largo mundo que me confesse 

que uma vez foi vil?” (Campos 1986: 75).  

No oitavo verso, Álvaro de Campos apresenta a afirmação: “tenho enrolado os pés 

publicamente nos tapetes das etiquetas” (Campos 1986: 75). Neste trecho, levando-se em 

consideração o contexto de toda a poesia, o eu-lírico não se coloca contra as convenções sociais, 

mas a favor de uma transparência maior nas relações humanas, fundadas no amor, na 

freternidade, na igualdade, na dignidade humana e na tolerância, indicando que todos cometem 

erros, mas nem todos, tem a coragem de os assumir perante o seu semelhante. 

No poema “Linha Reta” observa-se que o autor encara a vida como uma estrada torta, 

com altos e baixos, construída por pessoas em diversos momentos: de produção e parasitismo, 

de limpeza e imundície, de paciência e impaciência, de fraqueza e coragem, de igualdade e 

desigualdade, de tolerância e intolerância, de amor e ódio.  

Dessa forma, percebe-se uma interpretação da alma humana como suscetível ao prazer 

do pecado, à acomodação da derrota e da decadência do homem e da sociedade, uma 

http://www.infoescola.com/escritores/fernando-pessoa/


369 

preocupação segundo os valores humanistas do lema de vida do poeta. Fernando Pessoa encara 

todos os homens da mesma forma, com tendências para o desamor, para a traição e para o 

ridículo, mas separa-se do grupo que discursa ao contrário da própria natureza, rotulando-o 

como de semideuses, e não-humanos para elogiar o positivismo da gente humana do mundo 

que vive nos preceitos da simplicidade e verdade humanas. “Arre, estou farto de semideuses! / 

Onde é que há gente no mundo?” (Campos 1986: 75). 

O antagonismo ou paradoxo citado por Fernando Pessoa no poema “Linha Reta” é uma 

das interpretações para o título do mesmo, pois existem diversos lados. Se a vida fosse traçada 

graficamente, seria qualquer coisa menos uma linha reta, mas sim um trilho torto e sinuoso, 

cheio de desvios e lugares obscuros.  

Porém, em sua busca incessante, o poeta não acha ninguém como ele, “eu verifico que 

não tenho par nisto tudo neste mundo”. Na terceira estrofe, observa-se um Álvaro de Campos 

estafado com a hipócrisia do homem e da sociedade do seu tempo. Ciente de que nada irá 

mudar, o poeta pede, ao menos, que sejam assumidas algumas infâmias ou covardias, pois sabe 

que ninguém nunca revelará os pecados ou atos de violência, mas sim as suas conquistas ou 

valentias. “Quem me dera ouvir de alguém a voz humana / Que confessasse não um pecado, 

mas uma infâmia / Que confessasse não uma violência, mas uma covardia” (Campos 1986: 75). 

Na atualidade, cultiva-se mais a imagem do que o “Ser”, pois o que parece nem sempre 

É. O indivíduo esconde as suas angústias e fragilides no oculto, para ninguém saber, pois a 

sociedade priviligia o mais forte, o mais belo, o mais corajoso, o mais inteligente, esquecendo 

que as almas humanas não têm todas as mesmas sensibilidades, embora sejam estas que nos 

tornam diversos, únicos e importantes, pois não podemos ser todos iguais aos olhos de todos, 

mas podemos ser, cada qual na sua diferença, iguais perante os seus semelhantes e perante a 

humanidade. 

Após analisarmos o poema “Linha Reta”, podemos obter alguns resultados que nos 

premitem fazer a ligação deste com a narrativa humanista, com os valores e com a linguagem 

dos direitos humanos de um outro poema de Álvaro de Campos, o poema “Chuva Obíqua”, 

assim como com o poema “O menino de sua Mãe”, de forma a compor um verdadeiro hino no 

discurso humanista da poesia Pessoana, trilhando em algumas circunstâncias o esoterismo, em 

três etapas: desdobramento, iniciação e transcendência do poeta.  

As relações entre os poemas e os discursos apresentam-se como um aspeto de 

considerável relevância neste estudo de afirmação dos valores e dos direitos humanos na obra 

e vida de Fernando Pessoa. Ao confrontarmos um discurso com o outro, podemos perceber que 
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um acaba por adentrar o universo do outro, ocorrendo uma relação com o discurso literário 

humanista, pela poetização.  

O poeta Fernando Pessoa através dos mecanismos linguísticos da arte de bem escrever, 

pôde poetizar um discurso e outro na obra literária. É o que analisamos no poema “Chuva 

Oblíqua” de Fernando Pessoa, pois percebemos muitas marcas do discurso humanista em 

defesa, garantia e respeito pelos direitos humanos, diluídas na obra pessoana, estabelecendo, 

assim, as relações interdiscursivas entre humanismo, valores, direitos humanos e poesia. 

Considerando terem sido estes poemas compostos em diferentes datas e épocas da vida 

Pessoana, conseguimos, no entanto, encontrar uma ordem que embora não seja cronológica, 

será certamente lógica. Cada poema funcionou como um fragmento. Os poemas analisados 

traduzem o discurso humanista poetizado através de componentes actanciais, espaciais e 

temporais ligadas ao universo humano. 

Quando nos deparamos com estes poemas da poesia Pessoana, sentimos todas as 

interrogações como ser humano em forma poética, interrogações que são objeto de reflexão 

desde Platão até aos nossos dias e que se refletem na literatura de todos os tempos. Nestes 

poemas de Pessoa temos um grande projeto escritural do poeta em busca de respostas para as 

angústias e fragilidades do Homem, realizado de diversas maneiras pelo poeta na poetização 

do seu discurso humanista em prol dos valores e dos direitos humanos na busca da verdade. 

Quando lemos estes poemas de Pessoa ficamos sempre com a sensação de que estamos 

a ler algo que profundamente sentimos, mas que não sabemos explicar, embora reconheçamos 

que a poesia imagetiza, sensorializa os conceitos. Mas, sendo assim, a obra literária de Pessoa 

é uma complexa imagem dos conflitos que atormentam os seres humanos pela inquietude e 

angústia do pensar. O poeta, no seu projeto artístico, compõe imagens dos conflitos que nos 

integram enquanto seres humanos, conflitos sempre vertidos na literatura, desde os primórdios 

da humanidade até à atualidade. Podemos dizer que para Pessoa a literatura na sua vertente 

poética é a linguagem capaz de realizar essa busca do ser humano pela verdade, pela justiça, 

pela dignidade humana e pela vida, o bem mais precioso de cada homem. Para tal, o poeta criou 

diversas maneiras de conhecer a verdade e personificou-as em personagens. Acabamos por 

identificar um Pessoa, orto-heterónimo, ou seja, um outro que é ele mesmo, um fingidor que 

introduz o tema da insinceridade / fingimento que podemos constatar no poema 

“Autopsicografia”, um autoretrato espiritual / psíquico do poeta: 
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O poeta é um fingidor. 

Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor 

A dor que deveras sente. 

E os que lêem o que escreve, 

Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve, 

Mas só a que eles não têm. 

E assim nas calhas de roda 

Gira, a entreter a razão, 

Esse comboio de corda 

Que se chama coração. 

(Pessoa 1966: 23) 

Uma das coisas que sempre nos vem à cabeça quando percorremos através da leitura a 

obra de Fernando Pessoa - ele próprio ou um dos outros – é a extraordinária capacidade que 

Pessoa demonstrou a fingir tão bem e, ao mesmo tempo, de convencer os outros da sua 

inquietante e, algumas vezes, angustiante verdade relativamente à sua identidade: o ser 

múltiplo… o ser vários e cada um deles, a constante fragmentação e divisão do “Eu” sem 

“desintegrar-se” no poema “Não sei quantas almas tenho”: 

Não sei quantas almas tenho 

Cada momento mudei 

Continuamente me estranho. 

Nunca me vi nem achei. 

De tanto ser, só tenho alma. 

Quem tem alma não tem calma. 

Quem vè é só o que vê. 

Quem sentenão é o que quem é. 

(…) 

Diverso móbil e só,  

Não sei sentir-me onde estou. 

 (Pessoa 1966: 26) 

O poeta Fernando Pessoa tinha consciência das várias consciências humanas que 

possuía. Transformou os seus múltiplos estados de alma em seres bem definidos e complexos 

e complicados! Tal como a vida humana de qualquer comum mortal, temos uma vertente 

humaníssima do homem Fernando Pessoa! Ele andou incessantemente em busca da sua verdade 

e enquanto, a procurava encontrou vários, “eus”, mas que eram sempre ele na sua humanidade 

de comum mortal e na sua existência humana igual a tantas outras. Ao longo da sua obra 

ortónima contactamos com um ser humano profundamente desalentado e desiludido com as 

limitações e finitudos existênciais, senão vejamos no poema que se segue: 

Pobre velha música! 

não sei porque agrado, 
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Enche-se de lágrimas 

Meu olhar parado. 

Recordo outro ouvir-te.  

Não sei se te ouvi 

Nessa minha infância 

Que me lembra de ti. 

Com que ânsia tão raiva 

Quero aquele outrora! 

E eu feliz? Não se: 

Fui-o outrora agora.  

(Pessoa: 1966: 29) 

Logo no primeiro verso, poderíamos ler “Pobre velho de mim!”. É esta a grande saudade 

de um bem perdido, mas muito estimado pelo poeta, a felicidade da sua infância, quando 

menino, mas já perdida o que o lava em lágrimas provocando “um olhar raso de lágrimas”. 

Também evoca a música, essa arte imtemporal, linguagem universal da humanidade, que o faz 

regressar ao passado, a criança, afugentando um presnte muito insatisfeito, de dor, de 

sofrimento, sem fervor, sem brilho, sem vida:  

Os olhos, se são o espelho da alma, aqui refletem uma imagem estática “Meu olhar 

parado” (Pessoa 1966: 29), tão parado como o homem que escuta a música, fazendo de 

propósito parar o tempo e tornar perpétuo aquele momento de felicidade da infância, sem pensar 

no momento presente da sua velhice. O poeta já não se reconhece a olhar para trás: “Recordo 

outro”. E tem raiva e ódio, por não poder voltar atrás. Ele, adjetiva a palavra música de “pobre”, 

por ter a ingenuidade de “pensar” que poderia fazê-lo retornar ao tempo da sua infância perdida, 

que nem ele sabe dizer se foi feliz ou infeliz, “velha” por ter a consciência de que o tempo 

humano passou inexoravelmente. Para os dois, esta música, ontem, como hoje, é-lhe 

irreconhecível: “Não sei se te ouvi / Nessa minha infância / Que me lembra de ti” (Pessoa 1966: 

29). Os sons que ouviu, lá longe no tempo, não são, com certeza, os mesmos que ele ouve hoje, 

a partitura é a mesma, os ouvidos não! A história é diferente… Da mesma forma que lemos um 

livro aos dezoito anos e o relemos aos cinquenta, o seu sabor será sempre diferente?!… 

Saliente-se neste poema a necessidade que Pessoa tem de se apoderar de algo face à 

evidência da sua transformação, “olhar” e “infância”, pois o seu olhar reflete o seu espírito, e 

esse sente-se como numa encruzilhada de dois caminhos: o sentir e o pensar. Aí está essa 

confusão, essa vontade de voltar ao passado ou de avançar em direção a um futuro incerto, pelo 

que o faz reter aquele momento de felecidade sentido e presente, enganoso, mas 

conscientemente admitido: como tal “fui-o outrora agora” (Pessoa 1966: 54). A sua infância, 

essa está fora do seu alcance, mas é algo que é dele, e lhe trás memórias ingenuamente 
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agradáveis e ternurentas. Longínquas, mas sempre memórias que podem saltar para o presente, 

para o reconfortar. Já no poema “Ela canta pobre ceifeira”, Fernando Pessoa deixa algum 

saudosismo, que passa nesta evocação da infância e deixa-se enlevar pela sua imaginação.  

Ela canta pobre ceifeira. 

Julgando-se feliz talvez 

Canta e ceifa e a sua voz cheia 

De alegre e anónima viuvez. 

(…) 

Ah canta sem razão! 

O que em mim sente está pensado 

Derrama no meu coração 

A tua incerta voz ondeando! 

Ah! poder ser tu sendo eu! 

Ter a tua alegre inconsciência. 

E a consciência disso! O céu! 

Ó campo! Ó canção! A ciência 

Pesa tanto a vida é tão breve! 

   (Caeiro 1986: 54) 

Neste poema, o poeta retrata a sua insatisfação do presente, aliada a um desejo de 

simplesmente abandonar-se e ser outro(s). Ainda neste poema o sujeito poético é infeliz, porque 

pensa e racionaliza em excesso a vida e o presente “o que em mim / está pensado” (Caeiro 

1986). Ele inveja e admira a serenidade inconsciente da ceifeira “Ter a tua alegre 

inconsciência”. A ceifeira julga-se feliz, porque apenas sente não racionaliza, não intelectualiza 

as suas emoções “Ah, canta sem razão!” (Caeiro 1986: 54), é emotiva. Assim a ceifeira e o seu 

canto constituem a metáfora da alegria e da felicidade inatingível para o sujeito-poético. 

A voz poética ortónima de Fernando Pessoa é composta por um conjunto de poemas 

que pessoa constrói para viver as múltiplas formas de buscar respostas para as eternas questões 

da condição humana dos seres humanos. Fernando Pessoa, o artista, personifica a questionação 

do Ser, muitas vezes com o seu próprio nome e expressa-o por meio de linguagem poética, 

ligada à poesia primitiva, ligada ao canto, à dança usada nos rituais religiosos místicos. 

O poeta-personagem Fernando Pessoa assume a linguagem poética como uma 

linguagem mágica, capaz de ligar dois mundos, o homem e a divindade, o mundo sensível e o 

inteligível, como nenhum outro poeta conseguiu fazer. Pessoa faz da linguagem da sua poesia 

a linguagem intermediária entre o humano e o divino. Esta poesia do personagem-poeta 

Fernando Pessoa é uma linguagem de busca de si mesmo por meio de outro, seja esta divindade, 

ou outro poeta, heterónimo. 
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Assim, podemos constatar, através de um texto de Fernando Pessoa, pela mão de Álvaro 

de Campos, o que se desenha em termos de correntes na Literatura Portuguesa. Encontramos 

que o poeta estabelece uma relação harmoniosa entre o Passado e o Presente, fazendo desta 

“ponte” a base fundamental da criação literária inovadora dos direitos humanos. Assim, o poeta 

cria uma corrente que sintetiza as correntes passadas, acrescentando-lhe qualquer elemento ou 

critério novo, de forma a obter uma nova visão das coisas e do mundo.  

São desta última espécie as mais altas corrrentes da literatura. São aquelas que, 

reunindo em si tudo quanto de original todas as correntes anteriores trouxeram, 

sintetizam através de uma virtualidade própria os característicos dessasa correntes, e 

as transcedem com um qualquer caraterístico que lhe(s) é peculiar (Pessoa 1966: 56-

157). 

Fernando Pessoa ortónimo, com o poema “Chuva Oblíqua”, um poema típico do 

Interseccionismo, provocou a grande rotura com lirismo português. O próprio Fernando Pessoa 

considera o Interseccionismo de uma “subjectividade excessiva”, em contraposição com o 

Futurismo, que é “dinâmico e analítico por excelência”, discurso que refere na carta ao Diário 

de Notícias de 4 de junho de 1915.  

O poema é irregular quanto à estrutura estrófica, pois é constituído por quatro quadras e 

uma sextilha. É irregular quanto ao metro, pois há versos desde cinco sílabas, primeiro verso 

da quarta estrofe, até um de vinte e uma sílabas, terceiro da quarta estrofe. Não existe rima, 

sendo, portanto, todos os versos brancos em “Chuva Oblíqua”: 

Atravessa esta paisagem o meu sonho dum porto infinito 

E a cor das flores é transparente de as velas de grandes navios 

Que largam do cais arrastando nas águas por sombra 

Os vultos ao sol daquelas árvores antigas... 

O porto que sonho é sombrio e pálido 

E esta paisagem é cheia de sol deste lado... 

Mas no meu espírito o sol deste dia é porto sombrio 

E os navios que saem do porto são estas árvores ao sol... 

Liberto em duplo, abandonei-me da paisagem abaixo... 

O vulto do cais é a estrada nítida e calma 

Que se levanta e se ergue como um muro, 

E os navios passam por dentro dos troncos das árvores 

Com uma horizontalidade vertical, 

E deixam cair amarras na água pelas folhas uma a uma dentro... 

Não sei quem me sonho... 

Súbito toda a água do mar do porto é transparente 

e vejo no fundo, como uma estampa enorme que lá estivesse desdobrada, 

Esta paisagem toda, renque de árvore, estrada a arder em aquele porto, 

E a sombra duma nau mais antiga que o porto que passa 
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Entre o meu sonho do porto e o meu ver esta paisagem 

E chega ao pé de mim, e entra por mim dentro, 

E passa para o outro lado da minha alma...  
(Pessoa 1980: 7) 

Na análise da primeira estrofe há a interseção contínua de planos terrestres com planos 

aquáticos: esta paisagem, “o porto infinito / as flores / as velas dos navios / árvores iluminadas 

pelo sol / o cais sombrio” (Pessoa 1980). De notar que a paisagem terrestre é que figura como 

real, enquanto o porto e os navios são apenas produto do seu sonho: “o meu sonho dum porto 

infinito / o porto que sonho” (Pessoa 1980: 7). Verifica-se, portanto, também a interseção de 

planos reais com planos oníricos, de realidades presentes com realidades ausentes.  

Note-se que os planos reais e os planos oníricos estão sempre justapostos 

antiteticamente: os planos reais estão cheios de sol e os oníricos cheios de sombra. Donde se 

conclui que o poeta projeta o seu estado de espírito no porto sombrio, porto que sonho, em 

contraposição com a alegria das árvores e flores iluminadas. Todo o poema se gasta na 

contraposição de duas realidades: a interior e a exterior. Mas a luz está sempre do lado da 

realidade exterior e a sombra é sempre projetada pela subjetividade do poeta. Na segunda 

estrofe, o poeta, num jogo só possível oniricamente, unifica os dois planos antitéticos: “no meu 

espírito o sol / é porto sombrio e os navios / são estas árvores ao sol” (Pessoa 1980: 7). Assim, 

o poeta tenta destruir a relação antitética entre os dois planos, fundindo-os através da interseção

contínua dos seus elementos antitéticos. É o que se faz na terceira estrofe. 

O poeta “liberto em duplo”, isto é, pólo unificador de dois planos antitéticos, enumera 

elementos desses dois planos que, intersecionando-se, se unificam no seu espírito: “O vulto do 

cais é a estrada / os navios passam por dentro dos troncos das árvores, tornando-se a 

horizontalidade iguais à verticalidade / com uma horizontalidade vertical / deixam cair 

amarras... pelas folhas dentro” (Pessoa 1980: 8). 

Mas agora, na quarta estrofe, numa nítida interseção entre o sonho, “Não sei quem me 

sonho!” (Pessoa 1980) e a realidade, surge, no fundo da transparência das águas, a paisagem 

terrestre, as árvores e a estrada, como uma estampa. É a fusão completa dos dois planos. E, para 

que não haja dúvidas de que tudo isto se passa na imaginação do poeta, a sombra duma nau 

mais antiga entra pelo poeta dentro e passa para outro lado da sua alma. A alma do poeta tem 

duas faces, como já atrás a expressão “liberto em duplo” sugeria.  

De notar que, nas últimas estrofes, ao contrário do que sucede no princípio do poema, é 

o porto que parece mais real do que a paisagem das árvores, que surge como uma imagem no

fundo das águas. Há, portanto, a interseção de planos reais com planos oníricos. Já na última 
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estrofe, a confusão do real e do onírico atinge o cúmulo: há o porto real, “o porto que passa” e 

“o porto sonhado”, ou onírico, “o meu sonho do porto”, a paisagem real, “esta paisagem” e a 

paisagem idealizada ou onírica, “o meu ver esta paisagem” (Pessoa 1980: 8).  

Tal como em “Impressões do Crepúsculo”, também neste poema há o jogo complicado 

entre o material e o imaterial. Só que aqui esse jogo é ainda mais obscuro, porque mais 

complicado. Sentimos, no entanto, no fim do texto, a sensação de que o poeta se liberta da 

realidade, transportando tudo para o campo do sonho, passando para “o outro lado da alma” e 

atraindo mesmo para esse mundo onírico a imagem da caravela mais antiga dum porto real, 

mas do passado. A imagem dessa caravela, ao ser como que absorvida na sua imaginação, é 

bem o símbolo do mundo sensível que se esgota no mundo inteligível do poeta. Podemos ver 

aqui a tendência “frustrada” que sempre dramaticamente preocupou o poeta, de unificar o seu 

“Eu”, continuamente fragmentado. A unificação só podia fazer-se na inteligencia, “só existe o 

que é inteligível”. Daí a superação, que se foi operando ao longo do poema, do mundo material 

pelo mundo onírico. A complicação do mundo psíquico do poeta está já bem patente neste 

poema, que pode ter sido para ele uma tentativa, talvez frustrada, de descompressão psicológica, 

uma tentativa de “passar para o outro lado da minha alma”. A análise deste poema pode muito 

bem trazer-nos à ideia um quadro de pintura futurista, por exemplo, de Picasso, com todas as 

interseções, desconexas e caóticas, de linhas e planos, com todos os contrastes dissonantes de 

cores. ”Chuva Oblíqua” pode ter sido, pois, uma resposta lírica ao movimento modernista-

futurista internacional, no campo da pintura, da escultura e da música, que tanto espantava e 

até agredia o mundo cultural de então, do séc. XX. 

A forma do poema já é muito semelhante à dos poemas futuristas de Álvaro de Campos. Só 

que, enquanto neste heterónimo predomina a extroversão, neste poema de Fernando Pessoa 

predomina a introversão. 

Se no Poema “Chuva Oblíqua” atentarmos para uma característica original, podemos 

atingir com objetividade o alvo da questão: este é um poema construído por metáforas, e não 

sobreposições de planos. Assim, lemos: “As duas coisas não são senão uma só. / O teu cabelo 

esvoaçando é o grande barco desfeito / Num oceano agitado, turbulento, impetuoso” (Pessoa 

1980: 9). É o “eu-lírico” quem diz que os planos de que trata são um só, mas, na prática, na 

escrita linguística, eles não se fundem.  

Em “Chuva Oblíqua” existe a recorrência a metáforas semelhantes à citada, num 

momento em que ainda se entrevêem dois planos distintos no poema e que se associam em 

afirmações do tipo: A é B. Mas, ao longo do fluir do poema “Chuva Oblíqua”, os planos 
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desfazem-se e fundem-se num outro, o que é único, mas que guarda elementos deles: AB = C. 

Lembremos que, num primeiro momento do poema “Chuva Oblíqua”, o eu-lírico diz: “E os 

navios que saem do porto são estas árvores ao sol...” São apresentados dois planos, uma 

paisagem aquática e outra terrestre, como já dito, que são distintos, mas associados segundo 

uma estrutura metafórica. Essa metáfora, no entanto, desaparece, e ocorre a fusão desses dois 

planos: “E os navios passam por dentro dos troncos das árvores / Com uma horizontalidade 

vertical, / E deixam cair as amarras na água pelas folhas uma a uma dentro” (Pessoa 1980: 9). 

Se compararmos essa linguagem poética com a anterior, parece inconsistente considerar 

como um “aperfeiçoamento” do interseccionismo empregado. O poeta em “Chuva Oblíqua”, 

fundamentalmente, teoriza uma interseção de planos que, em verdade, não ocorre como 

processo de escrita. Existe uma fusão dos planos, ou seja, é que duas coisas são uma só. Parece-

nos inconsistente considerar como um “aperfeiçoamento” o interseccionismo empregado no 

poema. Na leitura crítica do poema, existe a diluição da técnica, ou seja, a falta de “rigor 

geométrico” do poema que significa o seu “aperfeiçoamento”, ou, para lembrar um sinónimo 

“uma vivência poética do mundo” (Pessoa 1980: 9). 

Mas, continuando, lembremos que Pessoa traduziu, pela excelência, o poema “Chuva 

Oblíqua”, para Inglês, “Slating Rain”, com intenção de publicá-lo na Inglaterra. Na carta escrita 

ao editor Harold Monro, Pessoa explica-lhe rapidamente em que consiste o Interseccionismo: 

“the mental simultaneity of an objective and a subjective image” (Pessoa 1980: 195), traduzindo 

para Português, “a simultaneidade mental de uma imagem objectiva e uma imagem subjectiva”. 

A escrita e tradução de “Chuva Oblíqua” parece ter ocorrido como forma de divulgar o novo 

estilo, a que Pessoa se refere como “o novo movimento literário em Portugal”. Este poema é 

um entre outros poemas, não citados por Pessoa na carta, que rompem com a estrutura 

metafórica tradicional, e deslocam “Chuva Oblíqua” para um outro plano a escrita poética 

original e inovadora Pessoana.  

O poema “Chuva Oblíqua” de Fernando Pessoa vai para além da poesia tradicionalista, 

Pessoa fazendo uso da quadra, usando símbolos recorrentes da Literatura Portuguesa, 

intelectualiza a mensagem a tal ponto que nos faz acreditar na sua falsa sinceridade e no seu 

fingimento intencional. Com a poesia de Álvaro de Campos, “Chuva Oblíqua”, sentimos a 

embriaguez dos sentidos, uma tentativa do poeta de representação objetiva da realidade 

observada, sentida e que, na sua apologia da Natureza, “preparou o caminho” a Alberto Caeiro. 

No entanto, sabemos que Pessoa Sensacionista, para além de aproveitar o Passado, rejeita dele 

algumas coisas: 
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O Sensacionismo rejeita do classicismo a noção (…) de que todos os assuntos devem 

ser tratados no mesmo estilo, no mesmo tom, com a mesma linha exterior a delinear 

-lhes a forma (…) O Sensacionismo rejeita do Romantismo, a sua teoria básica do

“momemto de inspiração”. Não crê que a obra de arte deva ser produzida rapidamente

por um jacto, a não ser que o artista haja conseguido (como alguns de facto

conseguem) de tal modo ter o espírito disciplinado que a obra nasça construindo-se.

Do Simbolismo rejeita a exclusiva preocupação do vago, a exclusiva atitude lírica, e,

sobretudo a subordinação da inteligência à emoção, que deveras caracteriza aquele

sistema estético. Do Classicismo aceita a Construção pictoral, a sensibilidade

simpática, sintética perante as duas cousas. Do Simbolismo aceita a preocupação

musical, a sensibilidade analítica, aceita a sua análise profunda dos estados de alma,

mas procura intelectualizá-la (Pessoa 1966: 189-190).

O próprio Fernando Pessoa nos define o Sensacionismo: 

Assim, ao passo que qualquer corrrente literária tem, em geral, por típico excluir as 

outras, o Sensacionismo tem por típico admitir todas as outras. Assim, é inimigo de 

todas, por isso que todas são limitadas. O Sensacionismo a todas aceita com a 

condição de não aceitar nenhuma separadamente. O Sensacionismo é assim porque, 

para o Sensacionismo, cada ideia, cada sensação a exprimir tem de ser expressa de 

uma maneira diferente, daquela que exprime outra (…) (Pessoa 1966: 159). 

Na verdade, o poema “Chuva Oblíqua” é um bom exemplo do Interseccionismo 

recorrente do sensacionismo da poesia de Fernando Pessoa, na procura de uma resposta para o 

esvaziamento humano através de uma consciência seletiva do mundo que o rodeia tendo como 

primazia os valores morais e os direitos humanos. Por sua vez, em Fernando Pessoa ortónimo 

a busca do eu profundo, o desejo obsessivo de poder dizer sou, é uma tendência preponderante 

na poesia lírica Pessoana. Esta tendência, observa-se como causa provável da atuação da 

consciência intelectiva do sujeito, que esquadrinha a vida e nela percebe o vazio ou o mistério 

no qual emerge, “Grandes mistérios habitam o limiar do meu ser”, (Pessoa 1966: 175). Para 

Fernando Pessoa, acreditar no realismo incontestável da vida só é possível quando nos 

colocamos diante dela de maneira inconsciente, desprovidos de todo o senso crítico. Para se 

crer é, portanto, necessário não pensar, “Saber? Que sei eu? / Pensar é descrer”, (Pessoa 1966: 

119), pois, através da ação incisiva do pensamento, a aparência objetiva da dita realidade se 

dilui, revelando a vacuidade que a preenche. A consciência do vazio surge, assim, como produto 

final da ação do pensamento humano senão vejamos: 

Sinto de repente pouco, 

Vácuo, o momento, o lugar. 

Tudo de repente é oco 

Mesmo o meu ser estar a pensar. 

Tudo – eu e o mundo em redor – 

Fica mais exterior.  

(Pessoa 1966: 111-112) 
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A atitude reflexiva perante a realidade acaba por desencadear no ser a sensação de uma 

queda no vazio da existência do ser humano, cuja grandiosidade do mistério não pode ser 

abarcada pela ação de uma consciência reflexiva como podemos ver: 

Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. 

Da minha ideia do mundo 

Caí ... 

Vácuo além de profundo, 

Sem ter Eu nem ali ... 

Vácuo sem si-próprio, caos 

De ser pensando como ser... 

Escada absoluta sem degraus... 

Visão que se não pode ver...  

(Pessoa 1966: 112) 

Para o poeta, as dúvidas pairam sobre todas as coisas. O não domínio da autêntica 

significação do que chamamos realidade é motivo bastante para não se crer em nada. O mistério 

que envolve o mundo objetivo remete-se, por sua vez, para o espaço do sujeito. Tudo é nada, 

quando a essência nos foge. Assim, a vida é nada e o próprio ser é nada, porque não se sabe, 

não se conhece: 

Nada sou, nada posso, nada sigo. 

Trago, por ilusão, meu ser comigo. 

Não compreendo compreender, nem sei 

Se hei de ser, sendo nada, o que serei.  

(Pessoa 1985: 145) 

A sensação de nada ser, por se desconhecer, presente em Pessoa, leva o sujeito a 

assumir posturas diante do mistério de “haver ser”, que se lhe afigura, paradoxalmente, como 

limite e como infinito do ser humano. Limite, por prender o sujeito no espaço da consciência 

da sua impossibilidade de superação. Infinito, por atirá-lo, apesar disso, na busca infrutífera de 

si mesmo, que jamais termina, já que o desejo de ser nunca se atenua ou alcança a satisfação 

humana fundamentada nos valores e nos direitos humanos. Não sabermos o que somos é, pois, 

sermos estranhos para nós mesmos, é sermos um outro ou muitos outros, e todos sem a 

definição de uma essência fundamental: 

Não sei... Eu sou um doido que estranha a sua própria alma... (…) 

Chegando aqui, onde estou, conheço 

Que sou diverso no que informe estou.  

(Pessoa 1985: 11-19) 
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Esta colocação do ser diante de si mesmo, através da atuação de uma inteligência 

expressivamente sensível, propõe, em Pessoa ortónimo, a ação de um sujeito consciente e 

lúcido frente aos problemas do homem, da realidade e da edificação de um lirismo 

melancolicamente introspetivo, como esclarece Jacinto do Prado Coelho: 

Lirismo puro (se impura, no dizer do poeta, é a humanidade em que se enraíza), voz 

que anima que se confessa baixinho, num tom menor, melancólico, duma resignação 

dorida, agravada, de quem sofre a vida sendo incapaz de a viver. Uma imagem da sua 

poesia, a “viúva pobre que nunca chora”, define-a simbolicamente (Coelho 1973: 41). 

Fernando Pessoa é o poeta em que o primado do pensamento se confirma, garantindo-

lhe uma sofrida lucidez no que concerne à existência humana, à dignidade humana e à vida. 

Pessoa propõe, através da sua poética, que a felicidade possível está na inconsciência de viver 

a vida segundo os valores morais e éticos assim como em prol dos direitos humanos. 

Reconhece, contudo, que a perda definitiva da felicidade se dá mediante o alcance da lucidez 

de se pensar, ato que, uma vez praticado, torna-se um hábito insuperável. Reconhece, 

igualmente, que um retorno ao primitivo estado de inconsciência do ser é algo impraticável. As 

evocações da infância pelo poeta, considerada como espaço da inconsciência e inocência diante 

da vida, perpassam, algumas vezes, os poemas de Fernando Pessoa, ele-mesmo e, com 

frequência, os poemas de Álvaro de Campos, heterónimo de personalidade mais próxima ao 

ortónimo. Ambos evocam a infância com saudade, reconhecendo nela um tempo feliz, baseado 

no viver simples e harmónico, no qual o sujeito se encontra inteirado com a realidade, com a 

Natureza, como afirma Fernando Pessoa: 

Quando era criança 

Vivi, sem saber 

Só para hoje ter 

Aquela lembrança.  

Quando as crianças brincam 

E eu as oiço brincar 

Qualquer coisa em minha alma 

Começa a se alegrar. 

E toda aquela infância 

Que não tive me vem 

Numa onda de alegria, 

Que não foi de ninguém. 

(Pessoa 1985: 169) 
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Já, no heterónimo de Álvaro de Campos, afirma: 

Numa onda de alegria, 

Que não foi de ninguém. 

NO TEMPO em que festejavam o dia dos meus anos  

Eu tinha a grande saúde de não perceber coisa, nenhuma, 

 (Pessoa 1985: 39) 

Mas a infância como espaço edénico, como paraíso, está no passado e traduz-se em algo 

irremediavelmente perdido, como afirma Pessoa: 

Com que ânsia tão raiva 

Quero aquela outrora.  

(Pessoa 1985: 14) 

No espaço da consciência, portanto, o sujeito torna-se presa do pensamento e alcança a 

condição de se dizer de uma maneira indefinida, embora lúcida. Mesmo sem um delineamento 

preciso, o ser enunciado possui uma forma visível, ainda que intocável na palavra que o revela 

Jacinto do Prado Coelho: 

A sua extrema lucidez torna límpida, definida, a expressão dos próprios sentimentos 

indefinidos. Se há obscuridade, não é no texto, mas no pretexto, no motivo, tantas 

vezes um quase, um não sei quê, uma vivência incoercível. A lucidez que dita as 

palavras fica intacta para aquém do muro, chamando impalpável ao impalpável, 

insusceptível de conhecimento ao que não conhece (Coelho 1973: 43). 

Um olhar sobre o percurso de conformação de uma obra, gerada em muito pela 

sensibilidade do sujeito frente às questões de seu tempo, faz-se oportuno, no caso de Fernando 

Pessoa, tendo em vista o seu reconhecimento enquanto co-participante ativo de um elevado 

ideal de arte e cultura, signo da modernidade que reclama o seu espaço em meio à aura de 

obscurantismo que marca a vida portuguesa, por volta do início do séc. XX.  

O ano de 1915 contextualiza acontecimentos relevantes, os quais suscitaram, no meio 

cultural, a expetativa por transformações capazes de inaugurar uma nova ordem que, para além 

do âmbito político, também alcançasse a condição sóciocultural presente. A Europa depara-se, 

então, com o advento da I.ª Guerra Mundial, o meio artístico inunda-se de manifestos 

vanguardistas, Portugal vive um momento político delicado, envolto em conflitos originados 

pela suplantação da Monarquia e pelo estabelecimento da República. Os anos subsequentes são 

ainda de turbulências e de transformações no cenário europeu e mundial. A I.ª Guerra 
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prolongou-se até 1918, em 1917, deflagrou a Revolução Russa, os Estados Unidos da América 

ascendem como potência mundial.  

Em Portugal, ainda prevalece o clima de instabilidade, e os conflitos internos mostram 

que a República, enquanto novo regime, não anula os efeitos da crise económica, política e 

social originada no período anterior. A insatisfação relativa ao passado recente e ao presente, 

que não se confirma como solução dos problemas de antes, faz surgir no país um clima de 

profundo nacionalismo e de saudosismo que se prende à revalorização do passado grandioso de 

Portugal, às grandes navegações, ao Sebastianismo, à glória do passado literário presente nos 

Os Lusíadas de Camões e nos Sermões do Pe. António Vieira.  

As primeiras publicações de Fernando Pessoa coincidem, pois, com este humor 

nacionalista, tom de sua época, o qual explica em parte sua atuação enquanto elemento 

participante das intenções predominantes no sentido do resgate da pátria gloriosa, ainda que 

especificamente no âmbito da arte e da cultura.  

Colaborou, no período de 1910 a 1915, na Revista A Águia, considerada órgão da 

Renascença Portuguesa, movimento de tendência saudosista que buscava “ressuscitar” 

Portugal, fazendo-o emergir do obscurantismo do presente. Em 1915, com a publicação da 

Revista Orpheu – revista trimestral de literatura –, tem início o movimento do Modernismo 

português que, no cenário literário e cultural, propicia o surgimento de nomes marcados por 

uma forte índole inovadora, como os de Fernando Pessoa e de Mário de Sá-Carneiro, entre 

outros, que garantirão às conceções de arte e literatura uma nova orientação, suplantando os 

modelos vigentes à época. O primeiro número da Revista Orpheu conta com a publicação de 

“O marinheiro” – drama estático de um quadro –, de Fernando Pessoa, e dos poemas “Opiário” 

e “Ode Triunfal”, de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa. 

Publicações posteriores sucedem-se, confirmando o valor da figura literária de Fernando 

Pessoa junto do público. Após a extinção da Revista Orpheu, Pessoa empreende outra iniciativa 

de publicação, assumindo, quase sozinho, as cinco edições da Revista Athena, na qual vão se 

confirmando elementos que se tornarão essenciais à composição da sua poética. Nos cinco 

números da Revista Athena “se afirmam predominantes o espírito e a arte do melhor Caeiro e 

do melhor Reis, até mesmo onde os seus nomes não assinam o que está escrito” (Pessoa 1985: 

29).  

Com a Revista Athena, Fernando Pessoa recebe o reconhecimento público, enquanto 

proponente de novas reflexões sobre a arte e a cultura e como realizador de suas proposições 

em composições próprias, em que se percebe um elevado nível estético e artístico. Outro passo 
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na evolução da obra de Fernando Pessoa foi a Revista Contemporânea, revista em que retorna 

à colaboração em grupo. Por seu alto nível intelectual, recebeu em sua época reconhecimento 

como veículo de utilidade pública. Por fim, a Revista Presença, “a mais relevante folha de 

cultura e arte depois do episódio de Orpheu” (Pessoa 1985: 35), aponta a confirmação do valor 

do génio poético de Fernando Pessoa e a credibilidade de uma obra que se anunciava duradoura 

para além de seu tempo. Temos assim Fernando Pessoa autodefinido politicamente, em 1935, 

como nacionalista e como liberal, além do patriotismo e de outros atributos que não vêm ao 

caso. Num texto preparatório do artigo sobre o “O Nacionalismo Liberal”, Pessoa dá uma 

versão mais longa do lema atrás citado. É a seguinte:  

A essência do Nacionalismo Liberal encontra-se resumida nas seguintes frases: tudo 

pelo Indivíduo, nada contra a Sociedade; tudo pela Humanidade, nada contra a Nação; 

tudo pela Igualdade, nada contra a Liberdade. (Inédito BNP/E3: 55 87-87). 

Num outro escrito inédito, o lema aparece numa terceira versão: tudo pelo indivíduo, 

nada contra a nação. E a respetiva justificação:  

Tudo pelo indivíduo, porque a nação não existe senão através de indivíduos, vale o 

que valerem os seus melhores indivíduos, resiste conforme resistirem, coesos, os seus 

indivíduos quaisquer. Nada contra a Nação, porque o indivíduo não é completo senão 

social, nem (dado o seu egoísmo fundamental) pode ser social senão sendo nacional 

(Inédito BNP/E3: 55-59). 

Consideramos, nestes escritos a vertente humanista do poeta e o anúncio de qualidades 

humanas do mesmo, na defesa de valores como a igualdade, a liberdade, a fraternidade e os 

direitos humanos na sua dimensão universalista quanto ao indivíduo e à humanidade. 

Quero aqui citar também um trecho de outro escrito de Pessoa de 1935, que se destinava 

a ser uma explicação do livro Mensagem, esclarecimento que ele julgava necessário perante a 

perplexidade causada entre os leitores nacionalistas e católicos pelo facto de ele ter aparecido, 

depois de premiado o seu livro nacionalista, a Mensagem, a defender a Maçonaria, que era 

internacionalista e anticatólica. Ora Pessoa achava que esses leitores perplexos não tinham 

entendido o conteúdo “herético” do nacionalismo da Mensagem, que ele descreve como “um 

livro abundantemente embebido em simbolismo templário e rosicruciano” (Pessoa 1993: 88). 

Diz a seguir Pessoa nessa explicação da Mensagem, falando do seu posicionamento político,  

de facto, fui sempre fiel, por índole, reforçada por educação − a minha educação é 

toda inglesa −, aos princípios essenciais do liberalismo, que são o respeito pela 

dignidade do Homem e pela liberdade do Espírito, ou, em outras palavras, o 
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individualismo e a tolerância, ou, ainda, em uma só palavra, o individualismo 

fraternitário (Pessoa 1993: 88). 

Num outro escrito que deixou inédito, datável do mesmo período, Pessoa escreve isto: 

outras palavras, o individualismo e a tolerância, ou, ainda, em uma só palavra, o individualismo 

fraternitário (Pessoa 1993: 43). 

A poesia atribuída a Fernando Pessoa ortónimo exige um olhar sobre o que se pode 

identificar, no espaço da sua criação, como poesia saudosista-nacionalista e poesia lírica. No 

livro a Mensagem, grande exemplo da sensibilidade de Pessoa, homem e poeta, frente às 

questões nacionais de seu tempo, observam-se poemas imbuídos do sentimento saudosista-

nacionalista, fruto da perceção das crises que se impõem sobre a pátria portuguesa, provenientes 

dos conflitos que marcam o início da fase republicana.  

Em a Mensagem, a Pátria em Verso, confirma-se uma obra orientada por um 

“misticismo nacionalista” que evoca a grandiosidade de um passado voltado às antigas 

conquistas do período das Grandes Navegações, ao Sebastianismo como ânimo que subsidia as 

proféticas promessas de resgate de uma nação portentosa, dimensionada no sonho de um Quinto 

Império glorioso, “O império por Deus mesmo visto” (Pessoa 1985: 86). Os versos da 

Mensagem, preenchem-se de exortações à vontade da conquista, ao ânimo de ousar frente ao 

perigo e ao mistério, à abstenção do comodismo capaz de impedir ao homem, ou à nação, a 

realização de uma obra suprema: 

TRISTE de quem vive em casa, 

Contente com seu lar, 

Sem que o sonho, no erguer de asa, 

Faça até mais rubra a brasa 

Da lareira a abandonar! 

Triste de quem é feliz! 

Vive porque a vida dura. 

Nada na alma lhe diz 

Mais que a lição da raiz – 

Ter por vida a sepultura. 

Eras sobre eras se somem 

No tempo que em eras vem. 

Ser descontente é ser homem. 

Que as forças cegas se domem 

Pela visão que a alma tem!  

(Pessoa 1985: 84) 

Nos versos de a Mensagem, Pessoa constrói um universo composto por heróis e ações 

elevados ao plano do mito, aludidos através das brumas de um simbolismo que impõe ao recorte 
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nacionalista-saudosista da obra um tom de idealismo místico, que, envolto numa aura de 

profecia, anuncia a Portugal, a sua predestinação, a uma glória vindoura, como observa Jacinto 

do Prado Coelho: 

São as potências do invisível, o mito “nada que é tudo”, a lenda, a chama que desce a 

iluminar o herói, são essas potências que, fecundando a realidade, tornam a vida digna 

de ser vivida, ou melhor, transformam a existência, mero vegetar, em vida, quer dizer 

promessa do que não há, perseguição do Impossível, grandeza de alma insatisfeita. 
“O mito que é tudo”, em Pessoa de Mensagem, comparece como a crença numa pátria 

potencializada à grandeza. Crença que, embora fortemente subjetivada, propõe ser 

possível a conciliação entre o sonho e a realidade. (Coelho 1973: 53) 

O sonho é ver as formas invisíveis  

Da distância imprecisa, e, com visíveis 

Movimentos da esperança e da vontade, 

Buscar na linha fria do horizonte 

A árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte – 

Os beijos merecidos da Verdade.  

(Pessoa 1985: 78) 

Fernando Pessoa, ele próprio define as duas linhas de força da Mensagem que depois, 

ao longo das suas várias partes, se irão desenvover: o misticismo nacionalista e a religiosidade 

anti-romanista, aparentemente inconciliáveis. Deus de facto o grande proporcionador da 

verdadeira missão de Portugal. No entanto, na sua perspetiva, a missão de Portugal vai mais 

longe do que o cumprimento integral da Doutrina da Igreja Católica. Esta missão visa 

sobretudo, concretizar o desejo do Absoluto.  

Daí que Fernando Pessoa considere que o patriotismo levará “ao conseguimento 

humano futuro / A Nação é a escola presente para a Super-Nação futura” (Pessoa 1980: 75). 

Esta obra, de forma simplista, pretende, segundo Fernando Pessoa, reabilitar heróis nacionais, 

que se destacaram pelos seus feitos e valores pessoais. Assim caracterizará o percurso outrora 

heróico deste Portugal que se encontra agora tão necessitado de um Messias, de um Salvador 

nacional, de um Salvador da Pátria – Portugal! 

Todo o percurso literário de Fernando Pessoa foi acompanhado de uma constante 

agitação político-social, atrás descrita. Ora, quando a Pátria treme, o Povo sente-se perdido, 

sem rumo. O que a Pátria sente, nestas primeiras décadas do séc. XX, é afundar-se em pântanos. 

Luta… Luta..., mas não consegue definitivamente libertar-se e assentar os pés em terra firme. 

Tal como em épocas históricas bem definidas, Portugal volta a sentir que precisa de algo, ou 

alguém que lhe estenda a mão e o ajude a rumar, em todos os níveis, ao sucesso e “à glória” 

(Pessoa 1985: 78). 
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Muito haveria para dizer e explorar na Mensagem, de Fernando Pessoa, mas vou apenas 

terminar com uma imagem de sentido metafórico e fortíssimo: O Homem sem uma boa dose 

de loucura, não é mais do que “um cadáver adiado que procria”, uma “besta sádia” (Pessoa 

1985: 78). Relembrando o poema que abre a Mensagem, onde se diz “O mito é o nada que é 

tudo” (Pessoa 1993: 36), o Mito, que vive no imaginário de um Povo alimenta o espírito, o 

sonho, a alma, algo que nos distingue dos animais. A nosssa função para avançar rumo ao futuro 

é preparada contra as adversidades. O futuro do Homem, segundo estes versos, não é esperar a 

Morte. O futuro do Homem é viver, realizar, sonhando alcançar, sempre mais e mais… Afinal, 

“tudo vale a pena se a alma não é pequena!” (Pessoa 1993: 36) (in Mar Prtuguês), na Mensagem. 

Vamos terminar recordando, talvez a esperança de um outro futuro de rompimento com 

o passado no Manifesto, o “Ultimatum futurista às gerações portuguesas do século XX”, de

Almada de Negreiros, que poderíamos entoar na atualidade a todo o Povo português e a 

Portugal. No dia 14 de abril de 1917, no teatro República, José de Almada Negreiros, proferiu 

a 1.ª Conferência Futurista, que recebeu o título de Ultimatum futurista às gerações portuguesas 

do século XX” (Negreiros 1990: 36-38).  

Nesse novo manifesto futurista, Almada prega a construção da pátria portuguesa do séc. 

XX, combate o sentimento da saudade, que considera “nostalgia mórbida”, afirma não pertencer 

a nenhuma geração revolucionária, mas sim a uma geração construtiva, ataca os sentimentos 

passivos, alegando que o português só conhece esses sentimentos: “o português, como todos os 

decadentes, só conhece os sentimentos passivos: a resignação, o fatalismo, a indolência, o medo 

do perigo, o servilismo, a timidez, e até a inversão” (Negreiros 1990: 36-38), e de Portugal diz 

que “quando não é um país de vadios, é um país de amadores” (Negreiros 1990: 36-38), defende 

a guerra, argumentando, na esteira dos futuristas, que esta “acorda o espírito da criação, 

assassinando todo o sentimentalismo saudosista e regressivo” (Negreiros 1990: 36-38), pois 

“uma raça sem ódios é uma raça desvirilizada”, ataca, ainda, o Sebastianismo e o pessimismo 

sentimentaloide, defende o espírito aventureiro, a cosmopolitização, faz a apologia dos 

vencedores e valoriza a luxúria como elemento “essencial da dinâmica da vida” (Negreiros 

1990: 36-38).  

À minha entrada no palco rebentou uma espontânea e tremenda pateada seguida de uma 

calorosíssima salva de palmas que eu cortei de um gesto. Reduzida a plateia à sua inexpressão 

natural, tive a glória de apresentar o futurista Santa-Rita, pintor Futurista, que o público recebeu 

com uma ovação unânime. Comecei então o meu Ultimatum à juventude portuguesa do séc. 

XX e a plateia, costumada a conferências exclusivamente literárias e pedantes, chocou-se 
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nitidamente com a virilidade de minhas afirmações, pelo que executava premeditadas e 

covardes reprovações isoladas, mas sem efeito de conjunto (Negreiros 1990: 36-38).  

Os chefes políticos presentes, quando as nossas afirmações futuristas pareciam estar de 

acordo com as suas restrições monárquicas ou republicanas, apoiavam assumidamente com um 

muito bem parlamentar, mas se a nossa ideia lhes era evidentemente rival, o seu único recurso 

resumia-se na gargalhada, símbolo sonoro da imbecilidade.  

Consegui, inspirado na revelação de Marinetti e apoiado no genial otimismo da minha 

juventude, transpor essa bitola de insipidez em que se gasta Lisboa inteira, e atingir ante a 

curiosidade da plateia a expressão da intensidade da vida moderna, sem dúvida de todas as 

revelações a que é mais distante de Portugal. Em seguida, a minha conferência irá dizer as 

minhas razões expostas no teatro República, no sábado 14 de abril de 1917, data da tumultuosa 

apresentação do Futurismo ao povo português. “Crença que, embora fortemente subjetivada, 

propõe ser possível a conciliação entre o sonho e a realidade” (Coelho 1973: 53). Vejamos o 

trecho final:  

É preciso saber que sois [portugueses] Europeus e Europeus do século XX.  

É preciso criar e desenvolver a atividade cosmopolita das nossas cidades e dos nossos 

portos.  

[...]  

É preciso explicar à nossa gente o que é a democracia para que não torne a cair em 

tentação.  

É preciso violentar todo o sentimento de igualdade que sob o aspecto de justiça ideal 

tem paralisado tantas vontades e tantos génios, e que aparentando salvaguardar a 

liberdade, é a maior das injustiças e a pior das tiranias.  

É preciso ter a consciência exata da Actualidade.  

É preciso substituir na admiração e no exemplo os velhos nomes de Camões de Victor-

Hugo e de Dante pelos Génios da Invenção: Edson, Marinetti, Pasteur, Elchriet, 

Marconi, Picasso e o padre português Gomes de Himalaia.  

Finalmente: é preciso criar a pátria portuguesa do século XX. 

Digo segunda vez: é preciso criar a pátria portuguesa do século XX. 

[...] 

Para criar a pátria portuguesa do século XX não são necessárias fórmulas nem teorias; 

existe apenas uma imposição urgente: Se sois homens sede Homens, se sois mulheres 

sede Mulheres de vossa época.  

[...] 

O povo completo será aquele que tiver reunido no seu máximo todas as qualidades e 

todos os defeitos. Coragem, portugueses, só vos faltam as qualidades. 

(Negreiros 1990: 36-38) 
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CAPÍTULO II: Visão Comparativa Entre Padre António Vieira e 

Fernando Pessoa 

1. Vida, obra e genialidade de Vieira e Pessoa

O modernista, futurista, Fernando Pessoa nasceu, não só como Fernando, mas também 

como pessoa do tempo sociocultural do Ultimatum Inglês que expirou quando o “Estado Novo” 

definia o perfil com que arrastaria a implacável voragem do tempo. Com efeito, o ciclo vital e 

civil de Fernando António Nogueira Pessoa, durou 47 anos, tendo-se iniciado como é sabido 

em 1888 e concluiu-se em 1935. Nestes anos de vida, tão breves, mas cheios de criação artística 

modernista, futurista, Pessoa ortónimo, heterónimo, esotérico, ocultista sebastianista-

messiânico, nacionalista e defensor do V Império em português, quanto pulsar fremente e 

decisivo em Portugal e no vasto Mundo!… 

A obra poética de Fernando Pessoa representa um labirinto dos mais intrigantes e 

fascinantes da Literatura e da Cultura Portuguesas. Podemos dizer que o poeta se multiplicou 

em tantos outros poetas-personagens, sendo difícil encontrar uma característica única que una 

toda a sua poesia como produto de um só poeta. Fernando Pessoa é um mensageiro do ser que 

tem por missão revelar, através da sua poesia, a solução para a dualidade do ser.  

Na poesia contraditória e complexa de Pessoa talvez esta seja a carecterística mais 

constante na sua poesia: a busca do verdadeiro “eu” por meio do conhecimento do outro que na 

realidade é o próprio “eu”. Aos nossos olhos, a realidade poética Pessoana parece confusa, pois 

a mensagem da poesia não é a mensagem do poeta, mas a mensagem de um “Ser Superior” que 

inspira e possui o poeta para “Super-Nação”, Portugal. A poesia mística da Mensagem serve 

como linguagem iniciática que prenuncia a passagem de Portugal ao seu “Verdadeiro Ser”, à 

ideia de Quinto Império. 

O sermonista, Pe. António Vieira, nasceu em 1608, em plena época do Barroco, em 

Portugal. A vida e obra do Pe. António Vieira espantam-nos, desde logo a sua personalidade 

multifacetada de insigne orador, que mereceu o título de “O Crisóstomo Português”, o 

“Conselheiro Real” e o “Diplomata”, a quem D. João IV gabava a “lábia”, o missionário 

imbuído de profunda religiosidade, o Payassu, traduzindo, o “Padre Grande”, como o 

alcunharam os índios no Brasil, onde aprendeu o Tupi-guarani, ou seja a língua geral do Brasil 

e o Quimbundo, língua usada pelos escravos negros provenientes de África. O humanista 

defensor das causas dos índios, dos escravos e dos judeus ou cristãos-novos. Um trajeto de vida 
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ímpar e de grande civilidade, enfrentando as intrigas comezinhas do quotidiano, quer viajando 

para as regiões intemporais onde mora o transcendente e o místico.  

Eis que se perfilam, se entrecruzam e conflituam sucessos e insucessos, entre estes dois 

génios da Língua e da Cultura portuguesa. Um pouco ao acaso, nos atrevemos a indicar na 

certeza porém, que eles constituíram, em épocas bem diferentes, como que emergências de um 

vasto continente submerso, mas de onde emergem temáticas que pela sua natureza política, 

social, económica e humana consideramos ter, em ambos, pontos de contacto, uns já 

ultrapassados, outros ainda em vias de resolução, tanto nas suas vidas como nas suas obras: a 

referir, o brutal Ultimatum Inglês (1890), a maré-cheia do republicanismo e do nacionalismo, 

o império português, agora centrado nos “novos brasis” africanos, a proclamação da República

(1910), quase 20 anos após o sangrento e frustrado 31 de janeiro (1891), pouco depois da I.ª 

Grande Guerra (1914-1918), na qual o nosso país, como que num sacrifício ritual, se envolveu 

para salvar as esperanças coloniais africanas e assumir a possível dimensão europeia. No 

entanto, a história dos homens tem de contar com as histórias de outros países, e sabemos que 

Lenine assume o poder na Rússia para escândalo de todos os bons pensantes que buscam 

concretizar as utopias bem antigas. 

Assim, em Portugal a burguesia capitalista chama a si como sua, a República, 

encorajando o operário a manifestar-se, chegada a hora da almejada justiça social na barafunda 

que decorre da I.ª Répública em Portugal. Esta entra no estrator da agonia e de um velho 

nacionalismo de ascendência republicana, fermentado e aglutinado pelo fascismo, consegue 

descobrir o Duce na ditadura de Oliveira Salazar, que esboça à sua medida o figurino do Novo 

Estado – Constituição de 1933 –, forte autoritário, corporativo, cuja missão essencial foi 

remeter para as calengas gregas todos os propósitos e lutas travadas pelo Pe. António Vieira, 

em prol de valores e ideais como a liberdade, a igualdade e a fraternidade, inscritos 

oficiosamente no lábaro político da res publica. 

No meio de tudo isto repetem-se, como podemos ver, as convulsões socio-políticas- 

económicas e culturais do tempo de Vieira na atualidade do, cronos de Pessoa que, não chegou 

a velho, como aconteceu com aqueles a quem os “Deuses amam”, como Vieira. Mas, no meio 

disto tudo, tanto Pessoa como Vieira põem o coração nas coisas, debatem-se e elevam a voz, 

em público ou em privado, quase ininterruptamente, rabiscam, escrevem pela noite fora textos 

procurando na alquimia do verbo, isto é, da palavra, seu instrumento e o seu tormento para 

redigirem em língua portuguesa as obras mais emblemáticas da literatura que lhes conferem 

grandiosidade e genialidade na Língua e na Cultura Portuguesas. 
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2. A intertextualidade entre o universo vieirino e o pessoano

A decisão de abordar o universo intertextual do discurso vieirino e pessoano resultou da 

evidência de haver alguns pontos de convergência relacionados com o processo criativo, do 

sermão vieirino e dos poemas pessoanos (Kristeva 1996). 

Tanto Vieira como Pessoa são indivíduos que se desenvolvem numa realidade social 

com aspetos humanos idênticos, em cujas necessidades e valorações culturais se moldam os 

próprios valores das suas vidas e obras, (Adam 1990), sendo, por isso, uma mais-valia para 

apurar a intertextualidade entre dois discursos, cuja forma é diferente, mas cujo conteúdo prima 

pela semelhança. Transpondo a forma e olhando o conteúdo temático sermonístico e poético, 

realçamos que Vieira e Pessoa deixam transparecer, da sua leitura do homem e do mundo, o 

que pensam acerca da realização e das potencialidades do humanismo de vida do homem e dos 

valores morais e cívicos basilares para a formação nos direitos humanos do “Ser” e de uma 

sociedade mais humanista, incidindo este trabalho intertextual particularmente na ideia de 

metamorfose que sofre o processo de humanismo e dos Direitos humanos num e noutro escritor. 

Dentro da intertextualidade e numa conceção dinâmica do texto literário, podemos 

chamar da época Clássica Barroca ao nosso convívio o discurso textual de alguns sermões 

vieirinos e do modernismo alguns poemas pessoanos, por espelharem, no seu conteúdo 

temático, a linguagem dos valores e dos direitos humanos. É justo, através deste trabalho 

investigativo, traçar semelhanças e diferenças discursivas entre duas obras e duas vidas de dois 

autores cujo guia de leitura pode ser tão vasto no seu conhecimento e na forte, clara e persuasiva 

expressão humaníssima. Os caminhos de convívio com dois escritores separados por três 

séculos parece não ser fácil quando deles se pretende extrair matéria intertextual e transtextual 

na dinâmica da mensagem dos seus discursos, mostrando estes ao leitor menos atento que 

escapou alguma coisa de essencial na mensagem neles contida. Assim, em primeiro lugar, 

podemos, através das facetas conhecidas dos escritores e das obras em questão, projetar na 

intertextualidade e transtextualidade uma visão única de humanismo de raízes muito idênticas 

alicerçadas em valores morais e cívicos subjacentes à condição humana, como resposta aos 

desencantos e desacertos do homem e do mundo fundamentados na memória cultural e literária 

dos seus autores em prol dos direitos humanos. 

Quando se fala de intertextualidade, a autora de referência obrigatória é Julia Kristeva. 

Esta autora “concebe o texto como um aparelho translinguístico, como o lugar de encontro de 

outros textos, sejam anteriores ou sejam coevos” (Kristeva 1969). Nesta perspetiva, iremos 



392 

fazer encontrar o pensamento humanista de textos de dois autores bem diferenciados no estilo, 

no tempo e no espaço, mas que, no entanto, apresentam através da mensagem dos seus discursos 

um elo de ligação muito forte que tentaremos develar e revelar através da reflexão do 

pensamento que os une ou separa no que concerne à defesa dos direitos humanos. 

Ainda para esta autora, todo o texto, explica ela, é absorção de uma multiplicidade de 

outros textos, construindo-se como “um mosaico de citações” (Kristeva 1969). O escritor 

assimila outros textos e, quando produz, vai refletir essas influências. A escrita literária não é 

mais do que uma releitura do corpus já existente. Cada escritor seria um atualizador da memória 

literária do outro. Assim iremos actualizar a memória literária do pensamento e ideal de vida 

do Pe. António Vieira com o de Fernando Pessoa. 

Para que tal aconteça, falemos de Pessoa, um menino sonhador e visionário que se vai 

tornar um homem multifacetado nas várias máscaras que vai mostrar: médium, astrólogo, 

ocultista, hermeneuta, esotérico e poeta místico, patriótico e profético. Convém lembrar o seu 

livro Mensagem, cheio de profecias, presságios e interpretações dos mistérios do além. Este 

homem plural vai ser, ao mesmo tempo, dramaturgo, diretor, ator e o único espetador do seu 

próprio drama no seu “Teatro do Ser”, navegando no Cosmos, entre galáxias, flutuando em 

várias dimensões, uma vez por outra, pousando em um tempo qualquer, entre um passado 

nebuloso, um presente obscuro e um futuro incerto. Quando o captamos no seu instante 

presente, percebêmo-lo numa existência aparentemente vaga quase abstrata, volátil como o éter, 

o quinto elemento da natureza que permite ao homem transcender da sua realidade e chegar ao

domínio do sagrado e ao divino. Assim foi o poeta Fernando Pessoa. 

Agora falemos do Pe. António Vieira. Tal como Fernando Pessoa, sem celebridade de 

berço, distinguiu-se no seu barroquismo de grande orador seiscentista, de que salientamos os 

seus populares e conhecidos sermões. Desde cedo os estímulos de simplicidade e humildade de 

sangue inclinaram o espírito de Vieira para que escrevesse no séc. XVII os sermões e deles 

imanassem as mais humanas palavras sobre a defesa dos escravos, dos índios e dos judeus, 

perseguidos pela Inquisição. Em forma de alegoria, defendeu os mais fracos e oprimidos, 

ensinando os opressores a mudar de atitudes e de valores, um precursor dos direitos humanos. 

Pessoa, discípulo de Vieira, tem em comum, enquanto homem, a experiência dos sofrimentos 

da emigração, da vida citadina, do contacto com as misérias e com a morte. Tornou-se voz das 

forças livres, ancestrais, que anima o instinto humano na sua luta dramática de revolta contra 

as leis que o aprisionam e que só o humanismo pode alterar. Nessa revolta consiste a missão de 

ambos os poetas, tanto Vieira como Pessoa, para fazerem imperar o humanismo, os valores e 
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os direitos humanos que o fundam, ao afirmarem na sua linguagem discursiva universal, tanto 

na violência da palavra com que acusam a tirania divina e terrestre, como na ternura franciscana 

da palavra que estende, de forma vibrante, o amor, a justiça, a igualdade, a fraternidade e a 

liberdade a todos os seres no seu sofrimento ou felicidade. Mas essa revolta, por outro lado, 

tanto em Vieira como em Pessoa, dá-lhes luminosos surtos de visionarismo e profetismo. Em 

Pessoa corresponde a uma atitude agnóstica de transcendência, uma não aceitação de Deus, mas 

de um Deus da Natureza, pois Pessoa sente-se fraco e indefeso perante a crueldade de pensar a 

vida e a iminência do sofrimento e da morte.  

As obras de Pessoa e de Vieira estão recheadas da busca do absoluto, de Deus, lido à 

maneira de cada um e da simbologia bíblica tão grata a ambos nos seus ensinamentos e 

exemplos. Pessoa encontra-se imerso num ocultismo que transfigura a natureza e dignifica o 

homem no seu desafio humanista pela vida ou no seu desprezo pelo divino. A ligação a Lisboa 

e a Portugal é outra constante da obra destes autores. Ela justifica o profundo conhecimento 

que Pessoa procurou ter de Portugal, unido no conceito de um Portugal comum, pela rudeza e 

pobreza dos seus meios naturais, pelo movimento de expansão e opressão da história, e por 

certas características humanas definidoras da sua personalidade universal, a alma de ser 

português.  

A esta intensa consciência individual Pessoana aliou-se a consciência individual de 

Vieira, no entanto, uma profunda afirmação da sua pertença à natureza humana, com que se 

solidarizando na oposição a todas as forças que oprimem a energia viva e a dignidade do 

homem, sejam elas as tiranias políticas ou o próprio Deus. Pessoa e Vieira, na condição de 

homens de barro e ao mesmo tempo com olhos de infinito, dizem que a concretização da 

liberdade é a criação, não só a do poeta, mas também a da criação de regras construtivas de agir 

e relacionar um homem com outro homem, respeitando e defendendo os seus direitos, 

defendendo o seu futuro, quer seja material, imaterial, quer cultural, fundado na memória e nas 

raízes da identidade passada.  

Nos textos de Vieira e de Pessoa existe, em geral, uma intenção pragmática comum aos 

dois escritores. Ambos os autores veiculam uma mensagem com um único objetivo bem 

definido que é o de moralizar o ouvinte ou leitor pelo caminho do humanismo, dos valores 

morais e do cumprimento dos direitos humanos, pretendendo como tal alcançar a eficácia 

atuante que têm em mente, sem nunca desistirem até alcançarem a meta proposta de fazer 

garantir, respeitar e defender os direitos humanos. 
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Tanto Pessoa como Vieira revelam os vícios dos homens do seu tempo, que se 

comportavam como dilatadores, tiranizando outros homens que, desprevenidos e inocentes, se 

tornam suas vítimas fáceis. É nos seus projetos literários que estes dois escritores, baseados no 

paraíso perdido da sua infância, em que se movimentaram grande parte dos heróis e 

personagens da sua ficção, quer sejam seres humanos ou seres antropomorfizados, todo um 

conjunto de personagens possuidoras de virtudes e defeitos de qualquer mortal – o homem. 

2.1. Pessoa discípulo de Vieira 

Na atualidade, ainda não cessou de aumentar o prestígio de Fernando Pessoa discípulo 

de Vieira que, tal como ele, é hoje indiscutivelmente uma figura de primeiro plano da poesia 

universal, sendo o poeta português que mais seduz o leitor e a crítica nacional e estrangeira 

(Fawler 1986). Somente um Pe. António Vieira para o igualar na arte e na vida. O jovem poeta, 

na sua obra, fala-nos da sua profunda solidão, do seu abandono, de ser mero-vácuo-pessoa, 

quando dá conta de estar a olhar para si. Fernando Pessoa dá-nos conta da sua imensa obra, da 

arte e da vida, releva-se neste o carácter obssessivo de uma temática, fonte de inúmeras 

variações, donde emerge uma personalidade em que o homem e o poeta se conjugam e unem 

ou se separam e multiplicam. Muito do que se tem dito e escrito sobre Pessoa pantenteia um 

Pessoa ortónimo, heterónimo e pseudónimo multifacetado e complicado. Fernando Pessoa, 

seguindo o Mestre Vieira, elegeu como discurso nacionalista uma temática de grande agrado 

da realidade portuguesa, concreta e essencial, do passado e do presente, o Sebastianismo e a 

utopia do Quinto Império (Pessoa 2011: 23).  

Fernando Pessoa buscou no seu tempo, avidamente, tal como Vieira no seu, uma solução 

na mitogenia sebastianista e no Quinto Império para a salvação de um país em crise, 

autodiminuído, tão autovilipendiado, com tantas fraquezas económicas, sociais, culturais e 

psicológicas, com tantos complexos de inferioridade como foi Porugal no passado, como é o 

Portugal moderno e o Portugal do presente. 

Para os contemporâneos, neste tempo de esvaziamento de valores espirituais e de 

violação dos direitos humanos, resultará estranha, desconcertante, bizarra ou louca, a forma 

como estes dois homens foram capazes de pensar e de escrever esta solução aparentemente 

contra a lógica e o plausível a partir de um país em crise. Como tal, propomo-nos a entrar no 

espírito e no pensamento destes dois cultores para concluir que podemos evocar esse mito e ter 

esse império. Teremos perdido o jogo, mas ganho a experiência deles. Pois o pensar em grandes 

coisas é o primeiro feito dessas grandes coisas. Já o facto de as pensarmos de certo modo elas 
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já se realizaram. Fernando Pessoa, aposta no Império da cultura de fundo português e 

universalista, de acordo com as mais genuínas tradições espirituais. Vieira foi sem dúvida um 

dos grandes arquitetos e apologista do visionarismo do Quinto Império Cristão Português.  

Já o mito sebastianista evocado por estes dois vates, em termos nacionais, dá uma nova 

visão da História de Portugal, postulando que o atraso português face à Europa se deveu, não 

ao afastamento dos nossos pensamentos e hábitos sociais da revolução científica do séc. XVII, 

da revolução política democrática do séc. XVIII e da revolução industrial do séc. XIX, mas a 

uma condição divina, providencialista, um “destino” histórico milagroso, conservando Portugal 

para no futuro, messianicamente, quando o racionalismo científico se esgotar 

civilizacionalmente, se assumir como nova vanguarda, agora cultural, o novo “Império”, “de 

que os sonhos são feitos”, a “nova Índia” da Europa, evidenciando um outro modo de estar e 

de ser, de que a língua portuguesa seria a máxima expressão no mundo. 

Deixemos os poetas escritores que foram guias e catalizadores. Pois é altura de os 

deixarmos e prosseguirmos, cada um de nós, numa viagem que agora é nossa, para além do 

poeta pois vamos descobrir na continuidade / contiguidade um Pessoa discípulo do pensamento 

de Vieira. 

2.2. Pessoa e Vieira defensores do: 

2.2.1. Patriotismo nacionalista 

Nenhum povo pode viver em harmonia consigo mesmo 

sem uma imagem positiva de si. 

(Lourenço 2010: 17) 

Para os defensores da missão sobrenatural de Portugal, ela inaugura-se logo no berço da 

nacionalidade. Portugal, nasceu da cruzada contra o “infiel”. Só a proteção divina poderia 

explicar o nascimento de Portugal num contexto tão adverso no plano interno com Castela e no 

externo com os Árabes.  

A mitificação da origem da nacionalidade ganhou corpo através do mito da Batalha de 

Ourique, envolta em relatos maravilhosos, mitificação que foi a semente daquilo que havia de 

ser a consciência nacional, principalmente numa altura em que esta preenchia as finalidades 

políticas do reino. Sabemos que, segundo o mito de Frei Bernardo de Brito, Portugal tinha 

nascido, crescido e sobrevivido sob a proteção divina, pois estava-lhe reservado uma missão 

sobrenatural: 
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Não te apareci, diz Cristo a D. Afonso Henriques, deste modo para acrescentar tua fé, 

mas para fortalecer tua coragem nesta empresa e fundar os princípios do teu reino em 

pedra firmíssima… porque eu sou o fundador e o destruidor dos impérios do mundo, 

e em ti e em tua geração quero fundar para mim um reino, por cuja indústria será meu 

nome notificado a gentes estranhas (Macedo 1810: 81). 

Fernão Lopes, na leitura que faz do nacionalismo, faz-nos beber na conceção judaico-

cristã da História o messianismo. Assim, Camões diz, no início do Canto IV, aquando da partida 

das naus de Lisboa a caminho da Índia: 

Entrava neste tempo o eterno lume 

No animal Nemeio Truculento,  

E o Mundo, que com tempo se consume, 

na seista idade andava, 

enfermo e lento.  

(Camões 1974: 97) 

Já a Crónica de Fernão Lopes nos conta que o papel do Mestre deixa de ser o sonho 

profético, que D. Pedro tinha: 

eu sonhava uma noite o mais estranho sonho que vós vistes: a mim parecia, em 

dormindo, que eu via todo o Portugal a arder em fogo, de guisa que todo o reino 

parecia uma fogueira, e estando assi espantado, vendo tal cousa, vinha este meu filho 

Joane com uma vara na mão, e com ela apagava aquele fogo todo para mim um reino, 

por cuja indústria será meu nome notificado a gentes estranhas (Lopes 1984: 55). 

Também, a mesma leitura, encontramos em João de Barros, relativamente a D. Manuel, 

considerado o “novo Messias”. E voltando a Camões, este vê reflorescer Portugal em D. 

Sebastião, atualizando-o às novas descobertas, navegações e conquistas. Ele fala-nos de um 

Império espiritual paralelo ao Império material, traduzido na máxima bíblica “Um só rebanho, 

um só pastor” (Bíblia 1941: 117), que a evangelização edificará. Eis que aparece a ideia de que 

os objetivos da política nacional eram mais religiosos e menos seculares, surgindo então a 

Ordem de Cristo, ordem monástica e a Companhia de Jesus, ordem evangelizadora, que se 

instala em Portugal em 1540, a pedido do monarca D. João III. 

Por esta altura já circulavam as Trovas de Bandarra, embora ainda ninguém as 

conseguisse decifrar, às quais a Inquisição deitou a mão e ao seu autor. 

Entretanto abre-se uma crise política, económica e sucessória, mas que o nascimento de 

D. Sebastião, educado pela Ordem Jesuíta, veio acalmar, por se tratar do “Desejado”. Ele

nascera para salvar Portugal da sucessão espanhola. O futuro do “Desejado” seria curto. Assim, 

por motivos de Fé, D. Sebastião vai na Cruzada combater para o Norte de África, dando-se o 

desastre de Alcácer Quibir, onde o rei viria a morrer, menino, sem nunca ter aparecido. Então 
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nas areias de Alcácer Quibir morreram as esperanças e o “Desejado”. Resta-nos então o mito 

sebastianista, por tantos adotado.  

Camões, pressentindo a agonia da pátria, recolhe-se em “Sôbolos rios que vão…” e 

prepara a última viagem. Na última parte dos “Lusíadas”, traduz o pessimismo nacional, 

prenunciando a morte da pátria da qual verdadeiramente nunca mais se levantou. Assim, em 

“Sôbolos rios que vão…”, faz o balanço da vida daquele que a via chegar ao fim… 

Ditoso quem se partir,  

Para ti, terra excelente,  

Tão justo e tão penitente 

Que, depois de ti subir, 

Lá descanse eternamente. 

(Camões 1974; 17) 

Assim como tinha acontecido com Portugal heróico, o humanismo e o naturalismo 

renascentista deram lugar, no fim da sua vida, ao feudalísmo e à cristologia maneirista. 

Alguns homens da nação fundaram o seu pensamento em nacionalismos políticos que 

promoveram retóricas sobre o homem providencial que nos resgataria da decadência provocada 

por sucessivos naufrágios, favorecendo deslumbramentos de messianismo e profetismo político 

e de redentorismo social. Podemos surpreender-nos com várias narrativas legitimadoras em 

torno de modelos considerados exemplares.  

Evocava-se frequentemente um novo Nuno Álvares ou um novo D. Sebastião, 

manifestando-se assim o “mito do salvador”, o “chefe-Estado”, tendo junto o “mito da 

unidade”, a “sociedade-Nação”, particularmente evidente nos momentos de decadência do 

sistema político, de crise económica e de efervescência mitológica.  

O Pe. António Vieira crê em que Portugal é o mediador e o realizador do Reino de Deus 

na Terra, com a Restauração, cumprindo-se as profecias de São Frei Gil: 

A Lusitânia, o reino de Portugal, morrendo o seu último rei sem filho herdeiro, gemerá 

e suspirará por muito tempo, mas lembrar-se-á Deus de vós, ó pátria minha, diz o 

santo, e sereis redemida não esperadamente por um rei não esperado (Vieira 1959a: 

317). 

Assim, testemunhava Vieira, como também incentivava Portugal para a manutenção da 

independência, como para a cruzada imperialista espiritual: 

Grande ânimo, valentes soldados, grande confiança, valerosos Portugueses, que assim 

como vencestes felizmente estes inimigos, assim haveis de vencer todos os demais, 

que, como são vitórias dadas por Deus, este pouco sangue, que derramaste em fé de 

seu poderoso braço, é prognóstico certíssmo do muito que haveis de derramar 
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vencedores: não digo sangue de católicos, que espero em Deus que se hão-de 

desapaixonar muito cedo nossos competidores, e que em vosso valor e em seu 

desengano, hão-de estudar a verdade da nossa justiça, mas sangue de hereges na 

Europa, sangue de mouros na África na Ásia e da América, vencendo e sujeitando 

todas as partes do Mundo e um só império, para todas em uma coroa as meteram 

gloriosamente debaixo dos pés do sucessor de São Pedro. Assim contam as profecias, 

assim o prometem as esperanças… (Vieira 1959a: 342). 

Reza a História que em Portugal, a partir de meados do séc. XIX, a um tempo cada vez 

mais forte de práticas de nacionalismo liberal, democrático e republicano (1860 e 1914), seguir-

se-ia um tempo cada vez mais forte de práticas de nacionalismo antiliberal, antidemocrático e 

antirepublicano (1914 e 1940), correspondendo à crise do liberalismo e ao alvorecer e 

consolidação do autoritarismo.  

A criação literária de Fernando Pessoa ainda tem uma outra dimensão, nomeadamente 

a do nacionalismo mítico e místico, onde convergem todas as influências gnósticas que este 

perfilava. Fernando Pessoa, quando se assume um cristão gnóstico, está a oferecer-nos a sua 

poesia ortónima enquanto linguagem religiosa, assim como quando se afirma um nacionalista 

místico e um sebastianista racional está-nos a proporcionar uma chave para desvendar o ritual 

poético do patriotismo e do nacionalismo. O nacionalismo mítico é um projeto que se realizou 

ao longo da vida literária do nosso poeta. O seu objetivo é criar uma nova Weltanschauung 

nacional, guiando a alma portuguesa a um estado superior, a Super-Nação.  

É esta primazia da “alma portuguesa” que distingue o nacionalismo mítico de Pessoa do 

nacionalismo convencional. O seu nacionalismo nada tem a ver com a xenofobia ou o 

chauvinismo, como ele próprio esclarece, nacionalista é aquele que se guia por este lema: “Tudo 

pela Humanidade, nada contra a Nação” (Pessoa: 1993: 206), tendo Lopes também uma 

interpretação pessoal do conceito de “nação”: 

Fui sempre, através de quantas flutuações houvesse, por hesitação da inteligência 

crítica, em meu espírito, nacionalista e liberal, nacionalista – quer dizer, crente no País 

como alma e não como simples nação, e liberal – quer dizer, crente na existência, de 

origem divina, da alma humana, e da inviolabilidade da sua consciência, em si mesma 

e em suas manifestações. (Lopes 1984: 55). 

A grande preocupação de Pessoa era a decadência de Portugal. Ao tentar compreender 

esta decadência e procurar uma terapia para o país, a regeneração, ele foi influenciado pelas 

teorias sociológicas de Thomas Carlyle e Oliveira Martins e formou uma visão orgânica e 

poética da História. O poeta estava convencido de que a última fase da decadência seria um 

sinal de uma grande regeneração, e acreditava que os movimentos literários poderiam antecipar 

a mudança social, cultural e política. É esta visão que determina o tom dos seus ensaios 
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publicados na Revista A Águia, como neste extrato de “A nova poesia portuguesa 

sociologicamente considerada” segundo Fernando Pessoa: 

A actual corrente literária portuguesa é completa e absolutamente o princípio de uma 

grande corrente literária, das que precedem as grandes épocas criadoras das grandes 

nações de quem a civilização é filha. Prepara-se em Portugal uma renascença 

extraordinária, um ressurgimento assombroso. (Pessoa 1979a: 385). 

Impulsionar a literatura moderna portuguesa é, portanto, preparar o país para uma 

superação da decadência. Baseando-se nesta ideia, o poeta lançou a sua profecia audaz sobre a 

vinda do “Supra-Camões”. Este, indubitavelmente, seria ele próprio, sujeito forte a liderar o 

movimento literário português. Portanto, é preciso despertar o país da sua energia, conduzindo-

o à regeneração. O então líder do movimento da Renascença Portuguesa, Teixeira de Pascoaes, 

tentou averiguar a alma portuguesa na sua origem e situou a fonte das suas obras em: “(...) as 

Lendas portuguesas, o Génio da Língua, a Poesia Popular, as Obras dos escritores 

representativos e as Vidas dos nossos heróis” (Pascoaes 1988: 95).  

Porém, vindo na sequência como reação complementar do Decadentismo e do 

Simbolismo do séc. XIX, o Saudosismo de Teixeira de Pascoaes e o Neo-Romantismo em geral, 

insiste nas funções elementares da literatura, 

como conforto afectivo e vibração emocional, como promoção evasiva ou 

galvanizante de quimeras, heterotalismo moral e social, profetismo cívico, 

tradicionalismo e nacionalismo literários, popularismo artístico (Pascoaes: 1988: 95). 

Fernando Pessoa também foi beber inspiração nas artes folclóricas, nas quadras 

populares, por exemplo. Diferente, porém, do “tradicionalismo”, o “nacionalismo” e o 

“popularismo” de Pascoaes, Fernando Pessoa situou a génese da “alma portuguesa” na Antiga 

Grécia e no plano mítico-simbólico. Ele manteve-se sempre distante do catolicismo, sendo este 

visto como uma das causas da decadência de Portugal: um “desvio psíquico” ou um “elemento 

estranho” como refere Pessoa: 

Que Portugal tome consciência de si mesmo. Que rejeite os elementos estranhos. 

Ponha de parte Roma e a sua religião. Entregue-se à sua própria alma. (...) a tradição 

dos romances de cavalaria onde passa, próxima ou remota, a tradição secreta do 

Cristianismo, a Sucessão Super-Apostólica, a Demanda do Santo Graal (Pessoa 1979: 

177). 

A sua posição patriótica é, como ele próprio especificou, “de um nacionalismo místico”, 

onde seja abolida toda a infiltração católica-romana, criando-se, se possível for, um 
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sebastianismo novo, que a substitua espiritualmente, se é que no catolicismo português houve 

alguma vez espiritualidade. Se pensamos que o “anti-cristismo” no “Neopaganismo” pessoano 

é mais relacionado com a renovação da sensibilidade estética do que com a ideologia, aqui o 

forte anticlericalismo do nosso poeta situa-se claramente na dimensão político-ideológica.  

Esta atitude pessoana, tal como Luís de Sousa Rebelo revelou, é provavelmente 

influenciada por Edward Gibbon, o autor de Dicline and Fall of the Roman Empire, apontou 

que o Cristianismo é a religião da decadência romana. Fernando Pessoa, por sua vez colocou o 

Catolicismo na origem da decadência ibérica, tal como Antero de Quental fizera em “As causas 

da decadência dos povos peninsulares”. Como já vimos antes, Pessoa contrapõe ao Catolicismo 

romano o cristianismo mítico. É neste contexto que ele projeta o nacionalismo mítico, 

incorporando elementos da imagística templária, da simbólica rosa-cruz, a par do mito 

sebástico, tudo isto configurado na Mensagem (Pessoa 1979:). A Mensagem como obra 

pessoana personifica com mestria a poética mística do passado. A poesia volta a ser linguagem 

do mito, o mito volta a ser novamente o sebastianismo e os heróis não são os do grande Homero, 

mas os expoentes da verdadeira pátria portuguesa. Pessoa, nos poemas da Mensagem, escreve 

a história escondida na história revelada pelos Deuses em belíssimas metáforas.  

Fernando Pessoa, o poeta ortónimo, apresenta-se como personificação dos poetas 

antigos, aquele que revela a verdade oculta, a verdade de Deus. A verdade oculta e mítica que 

se esconde na história portuguesa ainda por realizar, anunciando um novo sebastianismo. A 

Mensagem revela a profecia poética, sendo os seus poemas a revelação da poesia como profecia 

e o poeta como profeta. Esta, sendo uma obra canónica da Literatura Portuguesa, está 

intimamente ligada ao pensamento esotérico de Pessoa. Esta obra, cuja criação demorou 20 

anos, está situada no lugar cimeiro do projeto de nacionalismo mítico de Pessoa. É nela que o 

poeta insere a História de Portugal no plano mítico e iniciático, imbuído dos símbolos 

templários e rosicrucianos. Assim, precisamos de realizar um estudo específico para analisar 

melhor esta dimensão iniciática da Mensagem. Aqui, limitamo-nos a sublinhar a influência da 

doutrina rosicruciana e a interação do poeta com os elementos míticos da cultura portuguesa, 

tais como o Quinto Império, o Sebastianismo e a Ordem de Cristo. Fernando Pessoa tinha 

consciência do poder dos mitos: “O mytho é o nada que é tudo” (Pessoa 1979: 8). 
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2.2.2. O sebastianismo messiânico - profético 

A lenda pode encantar a imaginação, mas a históeia assombra a razão (Macedo 1810: 

81) 

O Sebastianismo, é a vida imaginária portuguesa quando o abismo entre a realidade 

do seu ser histórico e o seu destino ideal e moral nos aparece intolerável. (Lobo s./d.). 

Desejo ser um criador de mitos, que é o mistério mais alto que pode obrar alguém da 

humanidade (Pessoa 2011: 84). 

O Sebastianismo é um traço característico da nosssa alma nacional, já muito estudado 

por vários historiadores e literatos que têm feito chegar até nós textos e obras interessantes que 

se debruçam exaustivamente sobre este assunto. Realçamos aqui o contributo de um historiador 

bastante conhecido João Lúcio Azevedo, que na obra A evolução do Sebastianismo trata este 

fenómeno que por tão longo tempo fez parte da história do povo português, sendo sempre o 

mesmo na explicação e na expressão de animar a mentalidade de um povo em tempo de crise 

ou decadência. Este fenómeno não deixa também de estar presente na literatura. Muitas vezes 

vamos encontrá-lo excertado no fundo da poesia que depressa e definitivamente se integrou na 

alma do povo português, a príncípio com as Trovas de Bandarra e paulatinamente fez o 

caminho de Vieira, passando por Pessoa, até aos nossos dias. O sebastianismo é uma espécie 

de quimera que em todo o tempo fez questão de se enraizar em cada uma das crises da 

nacionalidade, através de uma espécie de patriotismo sagrado, baluarte de alguns nomes que se 

debateram como nacionalistas pela glória da pátria  – Portugal.  

O patriotismo sagrado está na origem do sebastianismo. O Sebastianismo surge num 

período de aparente grandeza, quando a estrelinha da sorte começa a perder o brilho na África 

e na Índia, com o início do declínio de Portugal. Afirmou-se com a chegada da perda de 

independência, confortou-nos nas horas tristes entregues a Castela, triunfou com a 

independência, diminuiu com a apatia reinante, renasceu no tempo das invasões francesas, 

sobreviveu e animou os espíritos nos anos que se seguiram ao desastre de Alcaçer Quibir. 

O Sebastianismo principiou com Bandarra, entre 1530 e 1540, ainda antes de D. 

Sebastião, e foi muito além do séc. XIX, chegando até aos nossos dias. Ainda há pouco tempo 

se publicou um folheto de profecias, testemunhando a existência do culto pelo “Encoberto” nos 

nossos dias. Como sabemos, ao longo deste período não faltaram as apologias, glosas e 

contraditas a este fenómeno vindas de nomes famosos das nossas letras como Pe. António 

Vieira, Fernando Pessoa e, sobre o ponto de vista histórico, deram relevo também, Oliveira 

Martins e tantos outros. Mas segundo João Lúcio Azevedo: 
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A presistência do messianismo, por tão longo tempo, e sempre o mesmo na expressão, 

a animar a mentalidade de um povo, é fenómeno que, excluída a raça hebraica, não 

tem igual na história. [...] Nínguém acredita já que D. Sebastião venha a ressuscitar; 

mas poder-se-á dizer que desapareceu de todo o sebastianismo? Nascido da dor, 

nutrindo-se da esperança, ele é na história o que é na poesia a saudade, uma feição 

inseparável da alma portuguesa (Azevedo 1984: 7). 

 

 

No Sebastianismo devemos focar dois aspetos importantes: a esperança na vinda de um 

rei predestinado e as promessas do que ele havia de realizar. Esta crença já existia muito antes 

de aparecer o predestinado “D. Sebastião” com Gonçalo Anes, o Bandarra, sapateiro de 

Trancoso, nas Trovas, que são o evangelho do Sebastianismo, conhecido em todo o reino, pois 

teve grande aceitação junto dos cristãos-novos. O Bandarra da Bíblia tirava ao vidente a matéria 

das predições, acreditando na esperança judaica da vinda do messias. Daí o seu messianismo, 

arrastando consigo influências de vatícinios vindos de Espanha e de lendas arturianas muito 

parecidas e conservadas na tradição popular, donde veio então a nascer o Sebastianismo. Nas 

Trovas de Bandarra materializa-se um estado tão peculiar da alma portuguesa, que se prepetuou 

pela história e pela literatura nacional. 

Com o passar do tempo, o sebastianismo como crença foi-se gastando, ao sabor da razão, 

sem que, todavia, a ideia que a produziu desaparecesse. Sendo que o espírito desta ideia sempre 

se renova para explicar tempos de crise e de decadência nacional. Temos felizmente o mito 

sebastianista com raízes profundas no passado e na alma portuguesa. “O nosso trabalho é, pois, 

mais fácil, não temos que criar um mito, mas renová-lo” (Pessoa 1995: 43). Ao falarmos de 

Sebastianismo, coloca-se à partida uma questão pertinente para quem aborda este tema 

presente, tanto na obra vieirina como pessoana.  

Assim podemos questionar: O Sebastianismo, fundamentalmente, o que é?  

Acreditamos ser um movimento religioso, feito em volta duma figura nacional no 

sentido de um mito. O Sebastianismo é considerado um mito nacional, um movimento religioso 

edificado em redor de uma personagem nacional, D. Sebastião. No sentido simbólico, D. 

Sebastião é Portugal: Portugal que perdeu a sua grandeza com a morte de D. Sebastião na 

Batalha de Alcácer Quibir e que só voltará a tê-la com o regresso dele, regresso simbólico - 

como, por um mistério espantoso e divino, a própria vida dele fora simbólica - mas em que não 

é absurdo confiar. D. Sebastião voltará, diz a lenda, numa manhã de névoa, no seu cavalo 

branco, vindo da ilha longínqua onde esteve esperando encoberto a hora da volta, daí o 

“Encoberto”. A manhã de névoa indica, evidentemente, um renascimento anunciado por 

elementos de decadência, por restos da noite onde viveu a nacionalidade. O cavalo branco tem 

mais difícil interpretação. Pode ser Sagitário, signo do zodíaco, e conviria, em tal caso, perceber 
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o que a referência indica, perguntando, por exemplo, se há referência à Espanha (de quem,

segundo os astrólogos, Sagitário é signo regente), ou se há referência a qualquer trânsito do 

planeta no signo de Sagitário.  

O Apocalipse, porém, fornece outra hipótese sobre este assunto: o fim de algo ou de 

alguma coisa. De difícil interpretação, também, é a Ilha, esse lugar longínquo onde este 

“Encoberto” fará renascer a glória de Portugal. Para melhor analisarmos a questão do mito 

vamos enunciar pela pertinência uma definição entre muitas, vejamos: Mito (gr. Mythos: 

narrativa, lenda): 1. Narrativa lendária, pertencente à tradição cultural de um povo, que explica 

através do apelo ao sobrenatural, ao divino e ao misterioso, a origem do universo, o 

funcionamento da natureza e a origem e os valores básicos do próprio povo (Coelho 1994: 3). 

Agora vejamos a definição de Fernando Pessoa a respeito do mito no poema Ulysses: 

“Temos felizmente o mito sebastianista com raízes profundas no passado e na alma portuguesa. 

O nosso trabalho é, pois, mais fácil; não temos que criar um mito, senão que renová-lo” (Pessoa 

1995: 43). Vejamos o poema “Ulysses” em Mensagem: 

O mytho é nada que é tudo. 

O mesmo sol que abre os céus 

É um mytho brilhante e mudo 

O corpo morto de Deus, 

Vivo e desnudo. 

Este, que aqui aportou. 

Foi por não ser existindo. 

Sem existir nos bastou 

Por não ter vindo foi vindo 

E nos creou. 

Assim a lenda se escorre 

A entrar na realidade,  

E fecundai-a decorre. 

Em baixo, a vida, metade 

De nada, morre.  

(Pessoa 1986: 12) 

O poeta coloca “Ulysses” como o primeiro castelo, na Mensagem, justamente para 

realçar a importância do mito na constituição de uma fé, no caso na crença num Império 

abençoado, Ulysses aqui inicia a construção do Império português. O poeta socorre-se do mito 

para construir algo de importante e significativo para Portugal. O mito para Pessoa representa, 

antes de Viriato, nos primórdios da nacionalidade, antes de Afonso Henriques, antes de todos 

os homens reais, o homem-mito, raiz e energia para os homens-concretos que constroem o 

futuro de Portugal. Como o poeta afirma: 
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Temos felizmente, o mito sebastianista, com raizes profundas no passado e na alma 

portuguesa. Nosso trabalho é pois mais fácil, não temos que criar um mito, senão que 

renová-lo, comecemos por nos embebedar desse sonho, por o integrar em nós, por o 

encarnar. Feito isso, cada um de nós independentemente e a sós consigo, o sonho se 

derramará sem esforço em tudo que disssemos ou escrevemos, e a atmosfera estará 

criada, em que todos os outros, como nós, o respirem. Então se dará na alma da nação 

o fenómeno imprevisível de onde nascerão as Novas Descobertas, a Criação do

Mundo Novo, o Quinto Império. Terá regressado El-Rei D. Sebastião (Pessoa 2011:

43).

Assim, Fernando Pessoa resgata o “Mito Sebastianista” para despertar os valores 

perdidos da nação. Portugal, através do “Mito Sebastianista”, poderá ser grande novamente, 

pois com a morte do rei morreu também a verdadeira pátria portuguesa, mas o próprio rei 

mitificado fará Portugal renascer para cumprir o Grande Império Universal –  Portugal. Desta 

forma, o mito na narrrativa de Pessoa, constitui uma poderosa força social, agindo por dentro 

do homem, na raiz da sua consciência e da sua razão.  

O Sebastianismo é considerado um mito nacional, um movimento religioso edificado 

em redor de uma personagem nacional, D. Sebastião, cujo cognome era o “Desejado”, e mais 

tarde foi denominado o “Encoberto”. O “Encoberto” remete-nos para a terceira parte da 

Mensagem de Fernando Pessoa. D. Sebastião apresenta-se como uma figura simbólica e não 

como uma figura literal na obra – Mensagem –, onde é encarado como Portugal. Portugal, 

aquele que perdeu a sua grandeza e gloriosidade com a perda do rei D. Sebastião na batalha de 

Alcácer Quibir e só voltaria a tê-la quando este voltasse. Como reza a lenda, D. Sebastião 

regressará numa manhã de nevoeiro, no seu cavalo branco, vindo de uma ilha longínqua, onde 

esteve até agora, encoberto, para fazer renascer a glória da pátria – Portugal. Segundo Fernando 

Pessoa: 

Na verdade, não estou seguro de que existo. Sou todos os escritores que li, todas as 

pessoas que encontrei, todas as mulheres que amei, todas as cidades que visitei 

(Pessoa 2011: 43). 

E ainda como afirma Einstein: 

Um ser humano é parte do todo por nós chamado “universo”, uma parte limitada no 

tempo e no espaço. Nós experimentamo-nos, aos nossos pensamentos e sentimentos, 

como algo separado do resto – uma espécie de ilusão de óptica da nossa consciência. 

Esta ilusão é uma espécie de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos 

pessoais e ao afecto por algumas pessoas que nos são mais próximas. A nossa tarefa 

deve ser a de nos libertarmos desta prisão ampliando o nosso círculo de compreensão 

e de compaixão de modo a que abranja todas as criaturas vivas e o todo da Natureza 

na sua beleza (Einstein 1988: 34). 
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O Sebastianismo, também designado mito sebástico ou mito do “Encoberto”, é um mito 

messiânico cuja origem radica no desaparecimento do rei D. Sebastião na batalha de Alcácer 

Quibir, a 4 de Agosto de 1578. No entanto, o mito tem raízes mais profundas, desde as lendas 

arturianas até aos mitos peninsulares em torno da figura do “Encubierto”, passando pelas 

Trovas do Bandarra, profecias da autoria de Gonçalo Anes de Bandarra, um célebre sapateiro 

de Trancoso, anterior a D. Sebastião, posteriormente adaptadas à figura do rei. 

Históricamente, D. Sebastião nasceu em Lisboa a 20 de Janeiro de 1554, era filho do 

príncipe D. João e de D. Joana de Áustria. Faleceu a 4 de Agosto de 1578, na Batalha de Alcácer 

Quibir, no Norte de África. Foi o décimo sexto, rei de Portugal, ficando conhecido para a 

posteridade pelo cognome de o “Desejado”, pelas circunstâncias que rodearam a sua ascensão 

ao trono, o seu desaparecimento e as consequências que daí advieram para –Portugal.  

D. Sebastião herdou o trono do avô, D. João III, em 1557, portanto com três anos de

idade. Como era menor, sua avó, D. Catarina de Portugal, ficou no seu lugar enquanto regente 

do reino. Desde muito cedo sentiu a necessidade de readquirir a glória recente do país e 

prosseguir a cruzada dos “Descobrimentos” e da expansão da fé cristã. Deste modo, quando 

atingiu os catorze anos, reorganizou o seu exército e preparou-se para a guerra no Norte de 

África. Com o seu desaparecimento e a posterior anexação de Portugal pela Espanha, em 1580, 

dado o rei não ter deixado descendência que assegurasse a ocupação do trono, o país entrou 

num dos períodos mais negros da sua história, à espera de um messias, de um heróico rei 

salvador. A relutância em acreditar que a pátria tinha ficado órfã e que, com a morte de D. 

Sebastião, a velha pátria morria, também nasceu o mito do sebastianismo. Assim, este mito 

sustenta a esperança messiânica e a crença de um povo no regresso do rei desaparecido, que 

viria para vencer a opressão, a tirania, a humilhação, o sofrimento e a miséria em que vivia, o 

país, devolvendo a este a glória e a honra passadas e entretanto perdidas.  

Em Portugal, numa primeira fase, a figura do Messias foi associada à figura de D. 

Sebastião, posteriormente de D. João IV (1604-1656), D. João V (1689-1750), Sidónio Pais 

(1872-1918) e até de António de Oliveira Salazar (1889-1970).  

O mito sebastianista em Mensagem, no tempo de Pessoa, é marcado por uma série de 

acontecimentos que mergulham o país na crise e no descrédito; o descrédito do governo 

monárquico, a implantação da República, o desencanto, após os primeiros instantes de euforia 

e, sobretudo, o Ultimatum Inglês (1891), que deixou o país sangrando de humilhação. Perante 

este quadro, Pessoa sente a necessidade de revitalizar a Pátria – Portugal. E procura fazê-lo 

através da recriação e revitalização do mito sebastianista, personificado em D. Sebastião, que 
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o poeta considerava um “louco”, mas não no sentido negativo que comummente se lhe atribui, 

antes numa aceção de sonho, de ideal, de alguém que “quis grandeza / Qual a sorte não dá” 

(Pessoa 2011), isto é, o mito sebastianista assume-se como o arquétipo do português ambicioso 

que quer conquistar novas terras para engrandecer a Pátria – Portugal. Procurando traçar com 

rigor os contornos do mito sebastianista, Pessoa procede a uma análise do papel do rei do ponto 

de vista astrológico e ocultista, analisando as Trovas do Bandarra e os textos de Nostradamus. 

Para ele, Portugal identificava-se plenamente com o drama que envolveu a figura de D. 

Sebastião e o seu desaparecimento. De facto, “Portugal uma vez grande, que na juventude 

(desde a independência nacional, com a conquista dos Algarves, à primeira batalha em 

Marrocos passaram menos de 200 anos), quando o rei-menino se aventura na guerra, fazendo 

da sua própria vida um lema de honra e nobreza em nome de valores mais altos que os humanos. 

O Rei (a Nação) que se perde na noite (a decadência) renascerá na manhã de nevoeiro (o 

renascimento ainda com resquícios de morte). Identificando o regresso do Rei, a segunda vinda, 

às vezes, com figuras reais - D. João IV, ou mais intensamente - Sidónio Pais, Pessoa não deixa 

de o associar com um esquema maior das coisas, um renascimento espiritual em grande escala, 

onde Portugal seria de novo líder glorioso, porque “primeiro império marítimo universal caído” 

(Pessoa 2011: 57). 

Os estudidiosos do Sebastianismo, como António Machado Pires, que na esteira de José 

Chaves, considera no que respeita ao mito sebastianista, a existência de três fases: a primeira 

fase, que diz respeito ao Pré-sebastianismo, com as Trovas do Bandarra que anunciam o 

“Messias” e são interpretadas, posteriormente à perda da independência em 1580, em relação a 

D. Sebastião; a segunda fase, no que toca ao Sebastianismo Real, que consiste na exaltação do 

rei-adolescente, por Camões com a Dedicatória em Os Lusíadas, para quem se anuncia um 

destino glorioso; e a terceira fase, que no ideário do Pe. António Vieira existe um Sebastianismo 

Profético e Messiânico, pois após a perda da independência Vieira, tendo conhecimento das 

Trovas do Bandarra, interpreta-as em relação a D. Sebastião, cujo regresso se profetiza. O Pe. 

António Vieira, por exemplo, identifica o “Encoberto” com D. João IV e com o “Messias” 

salvador da tradição Judaico Cristã, enquanto outros o fazem em relação a governos sucessivos 

como Fernando Pessoa. 

O Sebastianismo é, no fundo, um mito messiânico e profético, isto é, um mito que se 

funda na esperança da vinda de um Salvador que virá libertar o povo e restaurar a glória e o 

prestígio nacional da pátria – Portugal. Deste modo, estamos perante um mito semelhante ao 

do regresso do rei Artur ou do Messias redentor da tradição judaico-cristã para salvar o mundo. 
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O D. Sebastião, que há-de regressar, é uma ideia, um símbolo, uma possibilidade de 

redenção da Pátria, nada tendo a ver com a figura material / física do rei. É esta noção que 

encontramos na Mensagem, que distingue entre o D. Sebastião figura histórica, o “ser que 

houve” e que morreu em Alcácer Quibir, e o D. Sebastião que, “Encoberto”, há-de regressar, o 

“ser que há”, ou seja, o que vive na lenda e que simboliza o sonho, o desejo de grandeza para a 

pátria – Portugal. Em suma, simbolicamente, D. Sebastião é Portugal: o país perdeu a sua 

grandeza com o desaparecimento de D. Sebastião e só voltará a tê-la com o seu regresso 

simbólico, que nos há-de despertar da resignação e da decadência e há-de abrir caminho à 

construção do Quinto Império. E quando ocorrerá o regresso de D. Sebastião e a instauração do 

Quinto Império Universal?  

Em suma, o desaparecimento de D. Sebastião em Alcácer Quibir significaria, para 

Portugal, a perda da identidade nacional. No entanto, a partir do mito criado em torno de D. 

Sebastião, mito que representa o esforço e a grandeza do herói português, será possível a 

construção de um novo Império, o “Quinto Império Universal” em português. 

Na obra de Fernando Pessoa existe uma superação do sebastianismo e do messianismo. 

Assim no poema “A Última Nau”, o primeiro de vários que assinalam claramente a importância 

de passar do sebastianismo para a experiência do regresso ou desocultamento de D. Sebastião 

no que ele simboliza, de passar da saudade, enquanto memória e esperança, para a saudade, 

enquanto experiência direta da plenitude, integridade e totalidade jamais perdida. Fernando 

Pessoa, pensador e proponente de um neosebastianismo em que D. Sebastião é um símbolo 

multidimensional e polivalente, Pessoa orienta-o para a experiência do regresso de D. Sebastião 

como o próprio despertar da consciência para o fundo de si mesma, ou seja, orienta-o para o 

fim do sebastianismo.  

O poeta supera a mera hermenêutica histórico-cultural do sentido do “Encoberto” e a 

mera profecia do seu regresso real ou simbólico para “se tornar / desvelar o próprio Encoberto” 

(Pessoa 1979),o mesmo que aliás implicitamente assume, embora sob o signo da interrogação 

expectante, no único poema da Mensagem que significativamente não tem título e é escrito na 

primeira pessoa, a par do texto de interpretação das profecias do Bandarra onde anuncia que a 

terceira vinda do “Encoberto”, D. Sebastião, se deu em 1888, ano do seu nascimento. A partir 

deste poema, se outros textos não houvesse, sabemos que Pessoa se experienciou como D. 

Sebastião ou como o desencobrimento desse “Encoberto” que, na nossa leitura, é esse universal 

fundo sem fundo da consciência a que por isso mesmo todos têm acesso, desde que dissipem 

os véus que o encobrem, pois, a glória não está no “Encoberto”, mas em cada um de nós, 
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portugueses. Como podemos ver, no poema “D. Sebastião”, que abre a terceira parte da 

Mensagem, precisamente intitulada “O Encoberto”, Pessoa inverte a esperança sebástica, em 

que se espera passivamente que o rei regresse, vindo do exterior, na espera vivida pelo próprio 

rei de que alguém ativamente o faça em si regressar, não como aquele que partiu, mas como 

“O” que simboliza e “O” encarna. 

Em alguns textos em prosa, Pessoa critica e distancia-se claramente dos intérpretes do 

“sebastianismo tradicional” que, condicionados “pelo espírito católico, esperavam de fora o 

“Encoberto”, aguardavam inertes a salvação externa” (Pessoa 1979: 43). Inseparável do Quinto 

Império, o “Encoberto” virá quando os humanos criarem “as forças espirituais” de onde virá 

esse “Império”, que veremos ser o de um outro estado comunitário de consciência. Neste 

sentido, “não é de fora, mas de dentro, que aparecerá D. Sebastião”, (Pessoa 1986: 43) por uma 

particular iniciativa de cada um de nós. Como escreve o poeta-pensador: “É dentro de nós, em 

nós e por nosso exforço que tem de vir, e virá, D. Sebastião” (Pessoa 1986: 45). O 

Sebastianismo só é infecundo e estiolante quando o interpreto literalmente, “como a esperança 

da vinda exterior do Rei ido, vinda que, sem o nosso exforço, milagrosamente nos haja de 

salvar” (Pessoa 1986). Com isto se passa de um particular avatar mítico-histórico de uma forma 

do messianismo universal, o Sebastianismo, para o fim deste e de todo o messianismo, que se 

cumpre e anula nesta “hora” do despertar da consciência que pode revelar em todo e cada 

homem o “Messias potencial que desde sempre e intimamente é” (Pessoa 1986), em todos nós. 

Não sobram dúvidas de que a Mensagem, é a obra-prima onde Fernando Pessoa, 

esclarece o seu ideal patriótico, sebastianista e regenerador. A Mensagem, cujas poesias 

componentes foram escritas entre 1913 e 1934 – data da sua publicação, é um poema nacional, 

uma versão moderna, espiritualista e profética de Os Lusíadas de Camões. 

A Mensagem poderá ser vista como uma epopeia. Porque parte dum núcleo histórico, 

mas a sua formulação, sendo simbólica e mítica do relato histórico, não possuirá a continuidade. 

Aqui, a ação dos heróis só adquire pleno significado dentro de uma referência mitológica. Aqui 

serão só eleitos, terão só direito à imortalidade aqueles homens e feitos que manifestam em si 

esses mitos significativos. Assim, a sua estrutura será dada, pelo que, noutras ideias / forças 

desse povo: regresso do paraíso, realização do impossível, espera do messias… raízes do 

desenvolvimento dessa entidade coletiva. Os antepassados, os fundadores, que pela sua ação 

criaram a pátria, e ergueram a personalidade separada, ou plasmaram na sua altura própria, mas 

Mães, as que estão na origem das suas dinastias, cantadas como “Antigo seio vigilante”, ou 

“humano ventre do império”, os heróis navegantes, aqueles que percorreram o mar em busca 
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do caminho da imortalidade, cumprindo um dever individual e pátrio (realização terrestre duma 

missão transcendente), e, finalmente, depois dessa missão cumprida, dessa realização. Na era 

crepuscular de fim de vida, os profetas, as vozes que anunciam, já aquele que viria regenerar 

essa pátria moribunda, abrindo-lhe novo ciclo de vida, uma nova era – o “Encoberto” (Bruno 

1904: 87). 

Assim, a estrutura da Mensagem, sendo a de um mito numa teoria cíclica, a das Idades, 

transfigura e repete a história de uma pátria como o mito de um nascimento, vida e morte de 

um mundo, morte que será seguida de um renascimento. Desenvolvendo-a como uma ideia 

completa, de sentido cósmico, e dando-lhe a forma simbólica tripartida – “Brasão”, “Mar 

Português” e o “Encoberto”. Que se poderá traduzir como: os fundadores, ou o nascimento, a 

realização, ou a vida, o fim das energias latentes, ou a morte, e essa conterá já em si, como 

gérmen, a próxima ressurreição, o novo ciclo que se anuncia – o Quinto Império Universal. 

Assim, a terceira parte é toda ela cheia de avisos, de pressentimentos, de forças latentes prestes 

a vir à luz: depois da Noite e da Tormenta, vem a Calma e a Antemanhã: estes são os Tempos. 

E aí sempre perpassarão, com um repetido fulgor, sempre a mesma, mas em modelações 

diversas, a nota da esperança: D. Sebastião, o “Desejado”, o “Encoberto”… É dessa forma, o 

mítico caos, a noite, o abismo donde surgirá o novo mundo, “Que jaz no abismo sob o mar que 

se segue” (Pessoa 1986: ). 

A Mensagem é uma obra épico-lírica, pois, como uma epopeia, parte de um núcleo 

histórico (heróis e acontecimentos da História de Portugal), mas apresenta uma dimensão 

subjetiva introspetiva, de contemplação interior, característica própria do lirismo: o mito. As 

figuras e os acontecimentos históricos são convertidos em símbolos, em mitos, que o poeta 

exprime liricamente. “O mito é o nada que é tudo”, verso do poema “Ulysses” que é o paradoxo 

que melhor define a matéria histórica da Mensagem de Fernando Pessoa.  

O Sebastianismo – A Mensagem apresenta um carácter profético, visionário, pois antevê 

um Império futuro, não terreno, e ansiar por ele, é perseguir o sonho, a quimera, a febre de 

além, a sede de absoluto, a ânsia do impossível, a loucura. D. Sebastião é o mais importante 

símbolo da obra que, no conjunto dos seus poemas, se alicerça, pois, num Sebastianismo 

messiânico e profético. 

O Quinto Império: Império Espiritual – É esta a mensagem de Pessoa: a Portugal, nação 

construtora do Império no passado, cabe construir o Império do futuro, o Quinto Império do Pe. 

António Vieira. E enquanto o Império Português, edificado pelos heróis da fundação da 

nacionalidade e dos descobrimentos é termo, territorial, material, o Quinto Império, anunciado 
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na Mensagem, é espiritual. “E a nossa grande raça partirá em busca de uma Índia nova, que não 

existe no espaço, em naus que são construídas daquilo que os sonhos são feitos… “A Mensagem 

contém, pois, um apelo futuro” (Pessoa 1986: 73). 

A estrutura - A Mensagem está dividida em três partes. Esta tripartição corresponde a 

três momentos do Império Português: nascimento, realização e morte. Mas essa morte não é 

definitiva, pois pressupõe um renascimento que será o novo império, futuro e espiritual. 

Resumindo a Mensagem de Fernando Pessoa representa:  

 1. Nascimento – 1.ª Parte “Brasão”: Fundação da nacionalidade, desfile de heróis 

lendários ou históricos, desde “Ulysses” a “D. Afonso Henriques”, “D. Dinis” ou “D. 

Sebastião”.  

 2. Realização – 2.ª Parte “Mar Português”: Poemas inspirados na ânsia do 

desconhecido e no esforço heróico da luta com o mar. Apogeu da ação portuguesa dos 

Descobrimentos, em poemas como “O Infante”, “O Mostrengo” e “Mar Português”. 

 3. Morte – 3.ª Parte “O Encoberto”: Morte das energias de Portugal simbolizada no 

“nevoeiro”, afirmação do sebastianismo representado na figura do “Encoberto”, apelo e ânsia 

messiânica da construção do Quinto Império. 

O mito sebastianista na verdade foi revisitado no seu pensamento e na sua obra por 

Fernando Pessoa. Neste sentido, Fernando Pessoa, uma das mais altas figuras da filosofia 

esotérica portuguesa, revela-se absolutamente vital para a elevação desta vertente cultural ao 

mesmo estatuto teórico e à mesma dignidade cultural que a sua vertente de poeta modernista de 

Orpheu. Pessoa não é o grande poeta e, depois, a um nível residual, um pensador ocultista. Não. 

Pessoa é, também, um grande pensador ocultista, cuja filosofia anima cada verso da Mensagem. 

Com exceção de Sampaio Bruno, em “Os Cavaleiros do Amor” (1960) e em o Encoberto 

(1904), a verdade é que no tempo de Pessoa não existia, de um modo explícito, outro pensador 

português a assumir o hermetismo e o esoterismo como motores de um pensamento filosófico. 

Também aqui, tal como na multiplicação dos “eus” autorais no modernismo poético, tal como, 

na prosa portuguesa, com a escrita de O Livro do Desassossego, tal como no drama estático 

simbolista “O Marinheiro”, Pessoa evidencia-se como o autor que revoluciona tudo em que 

toca, isto é, sobre o que escreve.  

Neste sentido, o esoterismo não deve ser considerado o irmão menor da obra de Pessoa. 

Muito pelo contrário, deve ser estatuído como uma vertente tão importante quanto as outras no 

interior de uma nova configuração do saber cujo vértice apontaria para a criação/construção de 

uma nova civilização.  
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É justamente através desta última visão que faz remontar o interesse de Pessoa pelo 

esoterismo à visão messiânica e providencialista de Teixeira de Pascoaes, bem como às ligações 

do autor com o grupo patriótico A Águia”, revista da Renascença Portuguesa, cujo centro 

ideológico se firmava na absolutização do tema da saudade como coração da identidade 

nacional. Dito de outro modo, a exploração hermenêutica que se encontra na base do esoterismo 

de Pessoa não se firma numa mera curiosidade hermético-simbólica, relativamente amadora, 

mas, diferentemente, de forte cunho nacionalista. O nacionalismo – eis a estrada larga que o 

jovem Pessoa, regressado da África do Sul, influenciado por Pascoaes, teria trilhado, 

desembocando direta e indiretamente no esoterismo. Nada é de admirar – o caminho fora o 

mesmo em Pe. António Vieira: primeiro, um nacionalismo ardente ao longo da década de 1640, 

segundo, e em consequência, a leitura e interpretação ocultista das Trovas de Bandarra, na 

década seguinte. Neste sentido, como motor ideológico, teria sido o nacionalismo de Pessoa a 

conduzi-lo à teorização sobre o Sebastianismo e o Quinto Império. Com efeito, sobre a obra de 

Pessoa, as provas historiográficas revelam inúmeros limites hermenêuticos, como há muito 

Eduardo Lourenço escreveu em Pessoa Revisitado:  

Produto de um decadentismo civilizacional que na poesia o faz equivaler a Nietzsche 

na filosofia, influenciado pelo demolidor modernismo francês do século XIX e pelo 

futurismo italiano, Pessoa cria para si próprio um vazio existencial e ontológico que 

lhe permite negativizar e anular todos os valores da civilização ocidental, sobretudo o 

supremo valor, Deus, unidade absoluta do pensamento e acção de dois mil anos de 

história europeia (Lourenço 2003: 43). 

Neste sentido, refundar Portugal teria para Pessoa o mesmo valor que refundar a poesia, 

refundar a prosa portuguesa e refundar o teatro português. Ou seja, firmado sobre a consciência 

de um “Nada” ontológico, segundo Eduardo Lourenço, cada frase registada por Pessoa nos seus 

papéis teria para si o valor de uma nova civilização em criação.  

Nesta nova fundação de Portugal, o mito da aparição de Cristo a D. Afonso Henriques 

na batalha de Ourique encontrar-se-ia esgotado, porque o novo Portugal não seria já católico 

romano. Neste sentido, seria vital a criação de um novo mito fundador (ou refundador), que 

estabelecesse o sentido espiritual de Portugal. Pessoa encontra esse novo mito (essa visão 

coletiva galvanizadora, ou essa criação mítica “artificial”, segundo a tese de Onésimo Teotónio 

Almeida, no cruzamento entre a vitalidade histórica passada do sebastianismo e a atração de 

construção do futuro Quinto Império, fundindo ideal e miticamente passado e futuro. Nos textos 

publicados em Sebastianismo e Quinto Império, assiste-se ao esforço ingente de Pessoa de 

prestar consistência histórica à criação deste novo mito, convocando estudos sobre todas as 
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tradições esotéricas da civilização ocidental: a cabala de tradição judaica, o sufismo árabe, as 

lendas em torno de Nostradamus e de Bandarra, a tradição astrológica, a tradição templária, o 

politeísmo greco-romano e a tradição mítica europeia em torno do “Encoberto”. Com efeito, no 

final de “Resposta ao Inquérito Portugal, Vasto Império”, veicula-se a necessidade de 

reconstrução do mito nacional sebastianista que congregue Portugal na superação do 

decadentismo vivido ao longo do final da I.ª República, expressão da decadência maior sofrida 

por Portugal desde o séc. XVII, tempo de Vieira.  

Se, se conjugar esta entrevista com o prefácio ao livro “Quinto Império” de Augusto 

Ferreira Gomes encontramos uma súmula dos fundamentos da teoria esotérica de Fernando 

Pessoa, síntese, finalmente, do conjunto de textos publicados no livro em análise: a nova 

interpretação das Trovas de Bandarra, diferente da do Pe. António Vieira, definição do estatuto 

de D. Sebastião na História de Portugal, identificação do “Encoberto” de Bandarra com D. 

Sebastião, identificação do “Encoberto” (D. Sebastião) como “representante máximo do Quinto 

Império”, identificação entre a assunção nacional do mito de D. Sebastião e o início temporal 

do Quinto Império (de que a publicação da Mensagem deveria constituir momento coletivo 

iniciático, beneficiando da onda patriótica levantada pela instauração do Estado Novo na 

primeira metade da década de 1930), e, por último, a identificação do Quinto Império com o 

Império Cultural da Língua Portuguesa.  

Estes seis pontos sintéticos – todos relevados no livro em apreço –, enquadram e fundam 

a proposta pessoana do mito sebastianista como instrumento nacional(ista) de emergência 

futura do Quinto Império. Nos intervalos deste enquadramento, emerge o profundo desapego 

que Pessoa nutre pela Igreja Católica, identificada com o mito Afonsino da Batalha de Ourique: 

“Uma nação bestializada pelo catholicismo”, “o Quinto Império virá [...] e combaterá o Anti-

Christo. Após o Anti-Christo, [combaterá] as forças espirituaes, começando pela Igreja 

Catholica” (Pessoa 2011). Neste sentido, Pessoa propõe que o domínio ideológico e espiritual 

de Portugal pela Igreja Católica, potência romana, isto é, estrangeira, seja substituído por uma 

cultura nacional sebastianista, assumindo-se D. Sebastião como o “Christo nacional”.  

No prefácio ao livro de poemas de Augusto Ferreira Gomes, Pessoa declara que “Nós o 

[Quinto Império] atribuímos a Portugal, para quem o esperamos”, ressalva, porém, ser este 

Quinto Império português não o referenciado na Bíblia (separando-se, assim, da teoria do Pe. 

António Vieira, que defendia o quinto imperialismo com origem tradicional no Livro de Daniel: 

o primeiro império, o da Babilónia, o segundo, o Medo-Persa, o terceiro, o da Grécia; o quarto,

o de Roma, e o quinto o Português, mas aquele cujos antecessores tinham sido o Grego, o
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Romano, a Cristandade e a Europa laica pós-renascentista. Acrescenta Fernando Pessoa: “Aqui 

o Quinto Império terá que ser outro que o Inglês, porque terá de ser de outra ordem”. Este

“Prefácio” e a Mensagem sintetizam a ideologia providencialista portuguesa das décadas de 

1930 e 1940 que, retomando a tese saudosista de Teixeira de Pascoaes e o veio providencialista 

de Sampaio Bruno, contra a teoria do racionalismo positivista de Teófilo Braga, triunfante nas 

três décadas anteriores, encara com orgulho a História de Portugal quebrada pelo choque 

traumático de Alcácer Quibir. Tratava-se, segundo Pessoa, de tornar o Portugal presente digno 

do seu passado maior, fazê-lo ressurgir ignorando os momentos de vilipêndio, de materialismo 

grosseiro, isto é, de decadentismo.  

Assim, o mito sebastianista realiza, em termos nacionais, uma nova visão da História de 

Portugal, eminentemente anti-racionalista e anti-modernista, postulando que o atraso português 

face à Europa se teria devido, não ao afastamento dos nossos pensamentos e hábitos sociais da 

revolução científica do séc. XVII, da revolução política democrática do séc. XVIII e da 

revolução industrial do séc. XIX, mas a uma condição divina, providencialista, um “destino” 

histórico milagroso, conservando Portugal para, no futuro, messianicamente, quando o 

racionalismo científico se esgotasse civilizacionalmente, se assumir como nova vanguarda, 

agora cultural, o novo “Império”, “de que os sonhos são feitos”, a “nova Índia”, da Europa, 

evidenciando um outro modo de estar e de ser, de que a Língua Portuguesa seria máxima 

expressão (Pessoa 2011: 199). 

2.2.3. Quinto Império 

O Portugal feito Universo,  

Que reúne, sob amplos céus, 

O corpo anónimo e disperso  

De Osíris, Deus.  

(Centeno 1995: 25) 

Pretendemos abordar, o conceito de Quinto Império, desde o Pe. António Vieira até à 

sua manifestação na obra de Fernando Pessoa, guiando ainda este conceito por um caminho 

polémico, mas interessante, que o liga a conceitos maçónicos da Ordem da Maçonaria radicada 

em Portugal.  

A ideia de Quinto Império está bem presente tanto na obra de Vieira como na de Pessoa, 

quando um e outro consideram que o Quinto Império não é mais do que a realização do reino 

universal de Cristo, segundo o sonho mítico do Pe. António Vieira, segundo Pessoa é a 
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realização de um império espiritual. Este Império remete-nos para a hipótese de transformação 

e de purificação da Humanidade. O Quinto Império Português e universal provém da junção de 

outros quatro impérios, o Império Grego, Romano, Cristão e Inglês. Este novo Império será um 

império verdadeiramente mundial e universal, pois considera-se que a universalidade é a chave 

deste novo Império. Daí a grandeza de Vieira e de Pessoa apelidados de visionários.  

Como sabemos, a interpretação do conceito de Quinto Império que nos chega a partir 

do Pe. António é baseado nas profecias bíblicas que Vieira dominava como pregador de arte 

sacra-barroca –  os Sermões. Reportando-se à Bíblia, Vieira recorda os cincos impérios cristãos 

sucessivos, entendendo neles o assírio, o persa, o grego, o romano e, por fim, o império 

português universal (...) em quatro fases ou ciclos distintos assume entre os gregos uma 

expressão dada pela sucessão simbólica dos quatro metais: oiro, prata, bronze e ferro. Em 

Daniel, fala da mistura do ferro com o barro nos pés da estátua, significado na forma de uma 

pedra que derruba a estátua. (...) O Quinto significará a reintegração de tudo o que se manifestou 

durante os quatro períodos num ponto que os transcende e lhes é central.  

Um dos pontos mais interessantes que retiramos da análise sobre o surgimento do 

conceito de Quinto Império em Pe. António Vieira e que no nosso entender pode ser uma ideia 

que converge com a ideia de Fernando Pessoa quando a respeito do Pe.  António Vieira e do 

Quinto Império, Telmo António diz: “Ele vive em pleno ciclo sacerdotal. Ele mesmo é um 

sacerdote. Isso explica que visione, tal como Bandarra, uma monarquia universal sob a égide 

da Igreja (...) (Telmo 1977: 104). No tocante a Fernando Pessoa, no próprio poema intitulado 

“Quinto Império”, Pessoa fecha com esta última estrofe:  

Aquele inteiro Portugal  

Que, universal perante a Luz, 

Reza, ante a Cruz universal,  

Ao Deus Jesus.  

    (Telmo 1977: 104) 

Parece-nos que o conceito de Quinto Império defendido por Fernando Pessoa é o mesmo 

idealizado pelo Pe. António Vieira, salvaguardando que um é discípulo do outro, tendo o 

segundo conhecimento do pensamento do primeiro, embora nunca o tenha ultrapassado. A 

expressão “uma monarquia universal” sob a égide da Igreja pode ser interpretada de diferentes 

formas, assim como a “Cruz universal” e o “Deus Jesus” em Fernando Pessoa. Embora para o 

Pe. António Vieira a Igreja possa ser a instituição, a “cruz universal” de Fernando Pessoa pode 

referir-se a uma outra Igreja, esta espiritual, sem fronteiras. Mas, a semelhança entre ambos, 
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refere-se ao papel de Portugal. Ainda fazendo uma outra citação de Fernando Pessoa acerca do 

Quinto Império onde refere: 

Todo Império que não é baseado no Império Espiritual é uma Morte em pé. Um 

cadáver mandado. Só pode realizar ultimamente o Império Espiritual a nação que for 

pequena, e em quem, portanto, nenhuma tentativa de absorção territorial pode nascer, 

com o crescimento do ideal nacional e desviar do seu destino espiritual o original 

imperialismo psíquico. (Pessoa 1986: 34) 

Assim podemos dizer que Pessoa refere o Império monarquia universal sob a égide não 

de uma determinada Igreja, como Vieira, mas no sentido denotativo, referindo-a a um ideal 

espiritual, o que acaba por fazer sentido, tal como a “cruz universal” e “Deus Jesus” fazem parte 

do simbolismo transcendental dos outros Impérios de Pessoa, que segundo o acreditar deste não 

havia Império vivo, mas sim um Império baseado no espiritual. Neste propósito consideramos 

que Fernando Pessoa discípulo do Pe. António Vieira regressou à origem do conceito de Quinto 

Império no sentido de reavivar os valores e os conceitos abandonados pelos seus 

contemporâneos. Fernando Pessoa, ao longo da sua vida, procurou incessantemente por 

respostas, encontrando-as nas mais diversas possibilidades filosóficas e religiosas sobre 

questões que incessantemente povoaram muitas das atividades que o poeta exerceu 

regularmente ao longo da sua curta, mas profícua existência. Alguns estudiosos de Pessoa 

relacionam este caminho com a Maçonaria em Portugal, mas essa relação nunca foi confirmada 

pela instituição de Maçons. Contudo, sabemos que Fernando Pessoa, na sua ânsia por respostas 

para explicar o seu mundo quotidiano, onde se movia a sua personalidade iniciática, esótérica 

e mística, leva-nos a crer que, não tendo sido um dos seus membros, terá sofrido algumas 

influências das ideias dos seus membros mais exprimentados. António Telmo refere que a 

maçonaria representa: 

A sociedade culta, positivista ou cartesianista, não lhes concedia o direito de serem 

vates. Positivistas e cartesianistas pareciam ter decidido que é proibido pensar na ideia 

de Deus, porque de Deus ou tudo já se sabe ou nada se sabe e pode saber-se. A ciência 

devia ser edificada sem essas ideias, apesar de estarmos num mundo onde a presença 

do mistério impõe que nada se possa realmente saber fora dos termos desse mistério. 

Assim, os mais lúcidos e imprudentes não desistiam de procurar a palavra perdida da 

Sabedoria. (Telmo 1977: 114). 

Ainda sobre esta questão, embora não seja fulcral para no nosso estudo, António Telmo 

parece convicto ao afirmar que:  

Fernando Pessoa foi o nosso primeiro poeta maçónico e toda a sua obra poética pode 

e deve ser interpretada como a expressão da viagem iniciática da alma de um adepto 
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que não se limita a cumprir os ritos e a estudar o dogma, mas desse cumprimento e 

desse estudo tira todas as consequências nos vários planos de vivência do ser (Telmo 

1977: 114). 

Sabemos que o conceito de Quinto Império surgiu na Idade Média, já no tempo dos 

Templerários. Estes manifestavam na comunicação entre o Oriente e o Ocidente um outro olhar, 

isto é, uma outra maneira de ver, divergente da reinante a Ocidente. 

Ainda no olhar de António Telmo sobre a obra pessoana, ele revela que na Mensagem 

é fácil perceber o abundante simbolismo templário e rosacruciano muito associado à Maçonaria. 

“seria fácil concluir que tendo as ordens templárias conceitos sociais idênticos aos positivos e 

aos negativos da Maçonaria, girando o rosacrucianismo e o simbolismo templário, na sabedoria 

social, em torno de ideias e valores humanos de fraternidade e de paz (Telmo 1977: 114). 

Recentrando a ideia de que existe uma aproximação entre o Quinto Império de Vieira e 

o de Pessoa, involuntária ou não, é bastante interessante o surgimento e a manutenção deste

Império na esfera espiritual é ponto pacífico no ideário de um e de outro. 

Fernando Pessoa, enquanto figura de relevo da literatura universal, considerou que o 

seu destino estava profundamente ligado à pátria onde nasceu e à cultura e à língua portuguesa 

na qual decidiu escrever a sua grandiosa obra.  

Pessoa, tal como Vieira, regressado ao país abandonado na infância, procura reintegrá-

lo no seu projecto vital e naquela tarefa vocacional de se afirmar enquanto sujeito, passando 

pela determinação do lugar a que pertence. Tanto para Vieira como para Pessoa é consolidada 

a criação de uma pátria ideal que se afasta da realidade concreta de decadência e se centra na 

potencialidade de uma pátria futura gloriosa. Desta clivagem entre a pátria concreta e a pátria 

desejada resulta em ambos a recriação mítica na obra literária de ambos. 

Um primeiro mito, baseado no regresso da figura messiânica de D. Sebastião, enraizado 

na cultura portuguesa desde os finais do séc. XVI, é o regresso como resolução definitiva de 

todos os problemas da história nacional, apresenta-se este mito como uma narrativa simbólica 

que conduzirá o povo português e Portugal a um destino glorioso. 

Um segundo mito, transcendente, que vai para lá das fronteiras culturais portuguesas, 

remonta às origens da tradição religiosa cristã e decorrre da idealização do lugar onde os 

portugueses verão satisfeitas todas as esperanças nesse mesmo destino, sob o nome de Quinto 

Império, um Império universal em Português. Estes dois mitos estão inter-relacionados, porque, 

como já foi referido anteriormente, o regresso de D. Sebastião, o “Encoberto”, é que trará 

novamente a glória de Portugal. O mesmo se pode dizer acerca do Quinto Império. O 



417 

desaparecimento do “Desejado” significou para Portugal uma perda de identidade nacional e 

com o Quinto Império será possível novamente fazer de Portugal um “Paraíso”.  

Quando Pessoa na sua obra fala de um império espiritual, este guia-nos para a ideia de 

unidade e de perfeição. Fernando Pessoa, refere-se a D. Sebastião como um ser perfeito. No 

Quinto Império, Pessoa refere que o império seria o Império Português, que apresenta na 

Mensagem: “E a nossa grande raça partirá em busca de uma Índia nova que não existe no 

espaço, em naves que são construídas “daquilo que os sonhos são feitos” (Pessoa 1986: 57). 

A crença de Fernando Pessoa no Quinto Império aparece na Mensagem como uma 

revisão e readaptação da antiga crença outrora professada por Bandarra e Vieira. 

Na apropriação destes dois mitos, tanto Vieira como Pessoa elegem-nos para abordar a 

questão da nacionalidade. Pessoa na sua criação artística empenha-se na reconfiguração da 

tradição em função dos seus objetivos literários. Assim, Pessoa evoca D. Sebastião como figura 

simbólica, líder nacional, e legitima a pretensão dos vates de o encarnar, intervindo sobre o 

destino glorioso da nação. No que respeita ao Quinto Império, o nome que designa a nação 

ideal surge como a reunião definitiva dos feitos de todas as civilizações, ideia implícita na 

poética pessoana que encontra na criação heteronímica o seu expoente máximo. “O desejo de 

ser um criador de mitos, que é o mistério mais alto que pode obrar alguém da humanidade” 

(Costa 1987), que caracteriza, segundo Pessoa, a criação de um universo de personagens com 

biografia e obra próprias. Possui aqui a configuração e a construção de uma figura e de um 

lugar mítico muito diferente do sujeito da pátria real. Sabemos ter sido com este propósito que 

Pessoa escreveu sobre o Sebastianismo e sobre o Quinto Império, desde muito cedo até ao fim 

da sua vida, tal qual o Pe. António Vieira. Assim, Fernando Pessoa defendeu o mito entre a 

ideologia e a poesia: “Este futuro é sermos tudo” (Pessoa 2011: 87).  

A ortodoxia, isto é, o dogma investido de poder, condenou Vieira à retratação pública e 

ao silêncio. Um século mais tarde, sob a férula do despotismo ilustrado, mandou Pombal que 

se queimassem os livros nos quais se fizesse menção ao Bandarra e às suas predições. Pouco 

depois, o panfletário José Agostinho de Macedo, tristemente notório por suas diatribes contra 

a linguagem de Camões “livre demais para o seu gosto árcade”, escreveu um libelo contra “a 

ridícula seita dos sebastianistas”. Em 1813 foi recolhido a um manicómio de Lisboa o “último 

sebastianista” (Serrão 1983: 9-34).  

Condenado primeiro pelo Santo Ofício e depois pelo zelo do racionalismo leigo, a 

esperança messiânica renasceria, nas suas formas populares mais arcaicas, entre os sertanejos 

reunidos em fins do séc. XIX em torno de um profeta rústico, António Conselheiro.  
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A nova República brasileira, temendo uma conspiração monárquica de largo espectro, 

massacrou o arraial de Canudos, e não faltaram a alguns ilustrados da época prestantes 

racionalizações para justificar a ação armada.  

Euclides da Cunha, lacerado entre o darwinismo social e a piedade fraterna, 

testemunhou em Os Sertões o desfecho sangrento daquele conflito, não de civilizações, mas de 

barbáries. O sebastianismo povoou o imaginário da poesia de cordel nordestina.  

Mas não só, como bem sabem os estudiosos das letras portuguesas. Há um momento em 

que mitos e utopias, tendo perdido a sua função original, subsistem ora como reforço 

sentimental de certas ideologias políticas, ora como matéria-prima da fantasia poética. Leituras 

sebastianistas da História portuguesa junto com poemas míticos enchem as estantes do 

simbolismo e do saudosismo português desde fins do séc. XIX até ao quarto decénio do séc. 

XX. Separar o jóio do nacionalismo passadista do trigo da livre ficção e da pura lírica é tarefa

que exige mão firme e delicada. 

O mito está presente na ideologia e na poesia, mas o seu modo de operar não é o mesmo 

em ambas. Para os defensores do nacionalismo agrário, do pendão monárquico e do 

colonialismo em agonia, os mitos do Esperado eram instrumentos de persuasão, imagens 

trabalhadas para servirem a fins partidários, figuras coladas ao interesse37.  

Situando-se em outra dimensão, a obra mito-poética a Mensagem de Fernando Pessoa 

está purificada de qualquer escória utilitária: o seu vôo é livre de guerras e tende a alcançar 

valores universais. O mito sebastianista toca, nos versos de Mensagem, aquele “nada que é 

tudo” de que fala o poeta. É nada, porque nada pesa nem quer pesar nos lugares e nas 

engrenagens do poder. Mas é tudo, pela amplitude que pode assumir como expressão de um 

desejo de felicidade que desconhece limites geográficos ou ideológicos.  

Fernando Pessoa, como se sabe, desqualificou todas as interpretações reacionárias da 

obra, enaltecendo a sua destinação supranacional: “A Humanidade é outra realidade social, tão 

forte como o indivíduo, mais forte ainda que a Nação, porque mais definida que ela” (Pessoa 

1979: 75).  

E adiante o poeta-pensador formula um conceito mediador de nação como caminho 

entre o Indivíduo e Humanidade: “É através da fraternidade patriótica, fácil de sentir a quem 

37 Desde que Oliveira Martins, na História de Portugal (1879), julgou ver no Sebastianismo um traço definidor do 

carácter nacional, acendeu-se uma polémica que iria envolver mais de uma geração de intelectuais “explicadores 

de Portugal”. Se João Lúcio de Azevedo, o biógrafo exemplar de Vieira, soube manter uma atitude compreensiva 

em face de um tema tão complexo, no seu “A Evolução do Sebastianismo (1918), veio de António Sérgio a crítica 

mais demolidora às raízes mesmas do mito no ensaio “Uma interpretação não-romântica do sebastianismo” (1920). 

No campo ideológico a luta não conheceu tréguas.  
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não seja degenerado, que gradualmente nos sublimamos, ou sublimaremos, até à fraternidade 

com todos os homens” (Aguilar 1935: 71), poucos meses antes da morte do poeta. Aspirando a 

uma “super-Nação futura”, Fernando Pessoa transcende o lusitanismo peculiar ao discurso dos 

passadistas do qual foi sempre frontal adversário.  

No mecanismo ideológico acionado pelos integristas para fins práticos ou pedagógicos, 

aquilo que pode parecer superação das bases estreitas nacionais, sob a forma da missão 

universalista de Portugal, é apenas generalização abusiva, misto de espírito de cruzada com 

ambições coloniais requentadas.  

A ideologia não se liberta desse quadro estático, antes, busca expandi-lo. Mas na 

atividade mito-poética livre, a superação se faz realmente dialética, na medida em que 

transfigura o passado em vez de fixá-lo em máscara ocultadora de interesses particulares. Tudo 

quanto se esboçara no sonho do Quinto Império do sapateiro Bandarra, ou na imaginação 

político-messiânica de Vieira, se sublimaria, séculos depois, na visão sem margens do Pessoa 

da Mensagem.  

Trata-se da própria formação da utopia: o desejo recorrente de um tempo de justiça que 

se abrirá um dia aos olhos da humanidade inteira, enfim consciente da sua condição fraterna. 

Por enquanto só vemos brumas, imagem tão cara ao mito sebastianista.  

Mas essa névoa ainda não dissipada, essa antemanhã grávida de expectativas, é o 

obstáculo necessário, a matéria-prima densa de experiência sofrida, a prova dos nove de que a 

utopia não é capricho ou veleidade, mas lança raízes em algum lugar visível sobre a face deste 

nosso mundo terrenal: “Tudo é disperso, nada é inteiro. / Ó Portugal, hoje és nevoeiro... É a 

Hora!” (Pessoa 1979: 43). 

3. Vieira e Pessoa dois literatos da língua e da cultura portuguesas

Tanto o Pe. António Vieira como Fernando Pessoa, dois literatos singulares da língua e 

da cultura portuguesas, brilharam para além do seu tempo, pela riqueza e genialidade quer dos 

seus textos emblemáticos, o sermão e o poema respetivamente. Na verdade, as suas obras 

constituem um meio privilegiado de estimular o gosto do leitor para o que de importante 

aconteceu em Portugal e no mundo em determinados contextos sociais, históricos e políticos 

do tempo passado, com reflexos no tempo presente onde é alicerçado o tempo futuro. 

Após tudo o que foi escrito, chegamos à conclusão de que a linguagem dos textos de 

Vieira e de Pessoa, pelo seu humanismo, são muito mais do que simples textos estéticos pois 
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pelo seu conteúdo abrangente e universal sobressaem do ponto de vista linguístico, cultural e 

ético.  

Terminamos com uma nota que esclarece a importância destes dois literatos da língua 

portuguesa, pela mensagem humana das suas obras e pelos valores morais e cívicos em que se 

destacam. Se, para o Pe. António Vieira, os direitos do homem foram ideologia de fundo, para 

Fernando Pessoa estiveram presentes de modo implícito. Após a proclamação da Declaração 

Universal dos direitos humanos, talvez não era necessário defender o que estava legislado. 

Contudo, de modo diverso, ambos proclamaram o Quinto Império que no limite augura a 

fraternidade universal. 
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Conclusão 

A pertinência deste trabalho de investigação prendeu-se desde início com um desafio 

racional e afetivo proposto pelo tema escolhido – Direitos Humanos em Padre António Vieira 

e Fernando Pessoa: Tradição e Modernidade. Abordar uma temática desta natureza na vida e 

obra do Pe. António Vieira e de Fernando Pessoa, duas personalidades da língua e cultura 

portuguesas pareceu-nos inovadora. 

A tarefa de investigar aspetos ainda adivinhados sobre o Pe. António Vieira, um espírito 

persuasivo, caloroso e fluente da sermonística do tempo barroco, a par com o poeta Fernando 

Pessoa, uma figura relevante e multifacetada do Modernismo/Futurismo, não foi, um trabalho 

baseado só no travejamento exemplar das suas vidas humaníssimas, mas também na descoberta 

do seu pensamento humanista, plasmado nos sermões vieirinos e na poética pessoana, através 

da linguagem simbólica e da criação ideacional dos direitos humanos. Pretendemos dar uma 

resposta, não ocasional, a questões morais, cívicas, éticas e educativas da sociedade em que 

cada um se moveu, mas uma resposta profunda e intemporal comum ao homem do passado 

com Pe. António Vieira e ao homem do presente com Fernando Pessoa.  

Toda a sermonística vieirina e poesia pessoana giram sobre a alegoria, a metáfora e o 

exemplo que são a visão do mundo em cuja realidade a alma humaníssima destes se manifestou 

pelo acentuado predomínio da linguagem moral sobre a linguagem dogmática, como seria de 

esperar de dois homens de ação e luta intensa, cada um a seu modo. 

Sabemos que Vieira e Pessoa empenharam a sua liberdade e até a sua vida em defesa 

dos direitos humanos universais, cada um ao seu estilo, mas por vezes com tal convicção que 

acreditavam na virtude da educação, da língua e da cultura como mensageiros de um ideal 

humaníssimo que funda a vida de todo o ser. Ambos foram visionários e se elevaram acima do 

seu tempo, pois através da língua, da literatura, da cultura e da educação, ascenderam ao mais 

alto nível na aspiração em defesa e cumprimento dos direitos humanos, exemplos a seguir para 

corrigir a natureza inumana daqueles que os violam. A vida ensina que nenhuma luta é inglória, 

na certeza, porém, o exemplo contido no projeto estético-literário e humaníssimo vieirino e 

pessoano fica na memória do tempo e da história do homem e da humanidade no que concerne 

aos direitos humanos. Vieira e Pessoa no trinómio da educação, da língua e da cultura, serão 
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necessariamente uma referência em prol dos direitos humanos em Portugal. Os sermões 

vieirinos e os poemas pessoanos apresentar-se-ão como uma resposta profunda e intemporal 

para os problemas comuns ao homem do presente e do passado em matéria de direitos humanos 

universais, o que leva Rui Guimarães a afirmar sobre a obra vieirina: “a elaboração de uma 

linguagem como códigos de uma língua social dentro de um novo humanismo, evidenciam o 

valor do Pe. António Vieira” (Guimarães 2008: 55) e, acrescentamos nós de Fernando Pessoa. 

apesar da singularidade estético-literária de cada um deles. 

Como síntese da nossa visão descobrimos um Vieira e um Pessoa atemporais no 

espaço/tempo e intemporais no pensamento/obra. Dois vultos incómodos pela coerência e 

frontalidade humanista com que defenderam causas imanentes e emergentes dos direitos 

humanos subjacentes no discurso da sermonística vieirina e nos textos poéticos ortónimos, 

heterónimos e pseudónimos pessoanos. O estudo dos textos de Vieira e Pessoa constitui motivo 

para causar mal-estar ou pelo menos uma inquietação na consciência do homem desde a 

tradição (Vieira) até à modernidade (Pessoa). O Pe. António Vieira e Fernando Pessoa foram, 

no seu tempo, espíritos ativos e combativos, com um temperamento preparado para vencer 

resistências e obstáculos. Tanto Vieira como Pessoa foram dois adversários pertinazes na luta 

por causas justas e dignas em prol dos valores e dos direitos humanos. Ambos estiveram muitas 

vezes acima do seu tempo, nas atitudes audaciosas que tomaram e nos valores e direitos que 

defenderam. Vieira combateu o despotismo dos colonos no Brasil, foi favorável aos cristãos-

novos, esteve contra a perseguição que lhes moveu o Estado-Inquisição, foi, como missionário, 

um grande defensor dos indígenas do Brasil e dos escravos. Por sua vez, Fernando Pessoa 

sonhou a busca do eu profundo, o desejo obsessivo de poder dizer sou, com o pleno 

conhecimento do termo, uma tendência preponderante na poesia lírica de Fernando Pessoa 

ortónimo, pseudónimo e heterónimo que, também refletiu a sua inquietude ético-moral-

educativa. Tal tendência observa-se como causa provável da atuação da consciência intelectiva 

do sujeito, que esquadrinha a vida e nela percebe o vazio ou o mistério no qual imerge. Acreditar 

no realismo incontestável da vida só é possível quando nos colocamos diante dela de maneira 

inconsciente, desprovidos de todo senso crítico. Para se crer é, portanto, necessário não pensar, 

pois, através da ação incisiva do pensamento, a aparência objetiva da dita realidade se dilui, 

revelando a vacuidade dos valores que a preenche. A consciência do vazio surge, assim, como 

produto final da ação do pensamento: Vieira e Pessoa combatem o sofrimento, a injustiça e a 

violência numa luta sem tréguas pela liberdade, pela dignidade humana, pelos valores morais e 

cívicos, e pelos direitos humanos, imbuídos de grande alcance humanístico. 
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Tanto Vieira como Pessoa usaram de uma inteligência poderosa que arquitetou mundos 

à medida dos seus sonhos para além do seu tempo. Nos dois sente-se a vontade e a propensão 

para reduzir à sua escala os valores dos outros, buscando todos os recursos literários para 

realizar o ideal humanista por ambos perfilhado em prol dos direitos humanos nos seus projetos 

literários.  

O amor por Portugal de dois cidadãos do Mundo movidos pela paixão profética do mito 

Sebastianista e pelo ideal do Quinto Império, alimentado no lema de vida individual e nacional 

pelos fundamentos dos direitos humanos foi o sonho tornado muitas vezes realidade pela vida 

e obra destes autores nacionais. Aquele (Pessoa) para quem “A minha Pátria é a Língua 

Portuguesa” denominou Vieira como “Imperador da Língua Portuguesa”. 

O visionarismo humanista de Vieira, o esoterismo e sensacionismo de Pessoa, aliados à 

ânsia de ação dominadora confluiram numa luta e febre de atividade literária que os obstáculos 

não aniquilam nem desiludem, antes estimulam a obsessão pela Verdade, pelo patriotismo, pela 

nação portuguesa, pelos direitos humanos e por Portugal. 

O que é próprio de Vieira e de Pessoa e que faz de cada um deles humanistas é a 

conjugação da sua genialidade e a busca pela verdade, num humanismo promotor dos direitos 

humanos universais.  

Vieira e Pessoa sentem-se chamados a revelar os grandes acontecimentos de Portugal e 

do mundo, como consolação dos males e demoras do presente, assunto de alguns sermões 

vieirinos e poemas pessoanos. Nos sermões vieirinos e nos poemas pessoanos, desenvolve-se 

uma campanha aguerrida contra as injustiças e anormalidades sociais. Neles encontramos uma 

encruzilhada de múltiplos códigos e discursos, mas principalmente a manifestação de uma 

atitude global inovadora virada para a surpresa, para o espanto e para o deslumbramento, com 

acentuação na novidade, no inesperado, no maravilhoso e inacreditável, no paradoxal, na 

exuberância e acumulação das proezas concetuais, mas também na criação de um pathos e de 

várias encenações afetivas, através de interrogações, apóstrofes, redundâncias, gradações, 

imagens visuais, sensações, recurso a exemplos - narrativas curtas geralmente da história 

sagrada - súbitas mudanças de registo e trocas de máscaras, variedade de cenas e 

multiplicidades de personagens para um discurso humanista e moralizador. 

Fundamentalmente, encontramos, nos sermões vieirinos e na poética pessoana, uma 

estética humanista irradiante, ou seja, a acumulação de múltiplas variações em torno de um ou 

mais temas, mas todos eles aperfeiçoados e trabalhados, com uma unidade e organização 
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internas detetáveis, de um humanismo em defesa dos direitos humanos e dos valores, o que lhes 

confere autonomia e põe em destaque uma desmultiplicação labiríntica de microscópicas 

estruturas textuais, onde o leitor se pode deleitar e perder. O Pe. António Vieira com os seus 

sermões e Fernando Pessoa com os seus poemas tiveram uma importância enorme no seu tempo 

e continuam a ter na atualidade por tudo quanto fizeram e escreveram, duas referências pelo 

exemplo humaníssimo. Bastante desiludidos da sociedade do seu tempo, por não a verem 

corajosa, por não a verem revoltar-se contra a mediocridade, por ver os homens tentarem 

substituir os deuses no domínio dos outros homens. Vieira e Pessoa escrevem para a 

sobrevalorização da mensagem humanista fundada nos direitos humanos como condição de 

realização moralizadora para a verdade, marca profunda da visão existencialista e espiritualista 

para um homem e um mundo melhores. Poderemos encontrar, na confluência da 

continuidade/contiguidade do discurso do Pe. António Vieira e de Fernando Pessoa, uma 

casuística moral com didática pedagógica para o homem e para a humanidade numa linguagem 

energeia dos direitos humanos. 

Neste trabalho tentou-se provar que é legítimo buscar na vida e obra vieirina e pessoana 

um modelo humanista em defesa dos direitos humanos. Podemos dizer que essa legitimidade 

assentou em cinco grandes bases. A primeira: as multifacetas do logos ou da diversidade dos 

parâmetros que constituem a compreensão das coisas, da obra e da existência humanista de 

Vieira e Pessoa na defesa dos Direitos Humanos. O ser humano compõe a compreensão da 

realidade ou enquadra o sentido da existência numa grande diversidade de sentidos. Vieira e 

Pessoa em tempos diversos fizeram-no, com sentido humanista em defesa dos direitos humanos 

universais. A segunda: os sermões vieirinos e os poemas pessoanos são a manifestação 

metafórica de uma linguagem específica direcionada na defesa e cumprimento dos direitos 

humanos. A terceira: a interpretação da obra sermonística e poética de Vieira e de Pessoa não 

é unívoca nem totalmente equívoca ou ilimitada, isto é, o texto não diz só o que o autor quer 

dizer, nem o leitor é totalmente livre de o fazer dizer tudo o que ele gostaria de ver dito. 

Respeitando regras essenciais de coerência é possível descobrir a fala de um texto que pretende 

traduzir uma nova mensagem, escrita numa outra língua mais perfeita, subjacente ao signo. A 

quarta: do logos do sermão vieirino e do poema pessoano é possível sair uma mensagem que 

se traduz por uma representação concreta que comunica e afeta realmente uma mensagem 

humanista universal. A mensagem do Homem Universal e do Quinto Império deste Mundo. A 

quinta: a partir do discurso do sermão vieirino e do poema pessoano é possível fazer o cotejo 

de dois pensamentos muito idênticos descobrindo, na intertextualidade destas obras, um 



425 

discurso inteligente e livre dos seus autores, abrindo-se à revelação uma mensagem humanista 

comum que ambos viveram até às últimas consequências. A vida humana ganha, assim, uma 

densidade nova. O sofrimento e a morte são inseparáveis da condição humana, mas assumidos 

no amor, na liberdade, na justiça, na paz e na própria vida, não aniquilam o homem, mas são 

condição de crescimento interior. Vieira e Pessoa ganham, à luz de uma vida destinada a 

projetar-se na eternidade, um horizonte de esperança e de futuro. As obras de ambos têm 

elevado valor pedagógico-educacional, pois permitem esclarecer e descobrir, sem 

interpretações forçadas, valores e atitudes baseados no humanismo, na solidariedade humana e 

nos direitos humanos universais.  

A preocupação com o próximo, sobretudo com os mais pobres e os que sofrem, 

comporta a coragem de subverter os falsos códigos dominantes.  

No paradigma da educação cívica e dos direitos humanos inclui-se, indubitavelmente, o 

Pe. António Vieira e Fernando Pessoa, desde a tradição até à modernidade. Não são só e apenas 

dois vates elevadíssimos da literatura e da cultura portuguesa, mas duas entidades exemplares 

na construção de um homem melhor e mais humano no seio da humanidade. 

Assim foi este o caminho vieirino e pessoano que almejamos trilhar em prol dos direitos 

humanos para uma cultura cívica da tradição até à modernidade, um precurso longo e difícil, 

mas exequível. De Vieira a Pessoa existem inúmeras ligações que a ambos aproximam em 

termos de linguagem e da criação ideacional dos direitos humanos. Longe de esgotarmos as 

relações de interceção entre os dois autores, relevamos, contudo, aquelas que mais interessaram 

ao nosso campo de investigação na defesa dos direitos humanos, num diálogo civilizacional 

humanista de Vieira até Pessoa. Para Vieira ecuménico e inter-religioso nomeadamente no que 

respeita à defesa dos judeus, dos índíos e dos escravos, tendo o primeiro por esse facto sido 

perseguido pela Inquisição e, o outro, Fernando Pessoa, na busca da verdade e do modernismo 

valeu-lhe a crítica feroz da sociedade do séc. XX. 
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APÊNDICE I - QUADRO I 

FONTES DOCUMENTAIS DOS DIREITOS HUMANOS 

1215 Magna Carta- Magna Carta — 1215. Declaração 

Inglesa 

1679 Habeas-Corpus — Inglaterra, 1679. Lei Inglesa 

1689 Declaração de Direitos (Bill of Rigths) — Inglaterra, 1689. Declaração 

Declaração de Independência dos Estados Unidos. Declaração 

1685 Declaração de Direitos Norte-Americana. Declaração 

1770 Declarações de Direitos da Revolução Francesa. Declaração 

1848 Constituição Francesa de 1848. Constituição 

1864 Convenção de Genebra de 1864. Convenção 

1890 Acto Geral da Conferência de Bruxelas de 1890 (tráfico de escravos). Conferência 

1917 Constituição Mexicana de 1917. Constituição 

1917 Constituição Alemã de 1919. Constituição 

1926 Convenção de Genebra sobre a Escravatura, 1926. Constituição 

1929 Convenção Relativa ao Tratamento de Prisioneiros de Guerra, 1929. Constituição 

1945 Carta das Nações Unidas. Carta 
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1948 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Declaração 

1948 A Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio, 1948. Convenção 

1949 As Convenções sobre a Proteção de Vítimas de Conflitos Bélicos, 1949. Convenção 

1950 A Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950. Convenção 

1966 Os Pactos Internacionais de Direitos Humanos, 1966. Pacto 

1969 A Convenção Americana de Direitos Humanos, 1969. Convenção 

1969 A Convenção Relativa à Proteção do Património Mundial, 1972. Convenção 

1981 A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, 1981. Carta Africana 

1981 A Convenção sobre o Direito do Mar, 1982. Convenção 

1992 A Convenção sobre a Diversidade Biológica, 1992. Convenção 

OUTRAS FONTES DOCUMENTAIS DOS DIREITOS HUMANOS 

1776 Declaração de independência dos Estados Unidos da América: primeira 

afirmação do “direito à vida” – que só voltará a aparecer no século XX 

– e do facto de que o poder deve repousar sobre o consentimento dos

governados 1793: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão do

Ano I: estende a conceção de liberdade aos negros, proclama, pela

primeira vez, os direitos económicos e sociais: “direito à instrução”, ao

trabalho e à “assistência”, instaura o “direito à insurreição” em caso de

“violação dos direitos do povo”.

Declaração 

1863 Comité Internacional da Cruz-Vermelha, fundado na Suíça por Henri 

Dunant. Primeira Convenção de Genebra sobre a proteção dos feridos 

e doentes de guerra (estendida aos prisioneiros em 1929). 

Comité 

Internacional 

1920 Sociedade das Nações (SDN), esboço de instituição internacional 

superior aos países encarregada de desenvolver a cooperação entre as 

nações e garantir a paz e a segurança. 

SDN 
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1924 Declaração dos Direitos da Criança, chamada de Declaração de 

Genebra, primeira declaração internacional do gênero, adotada pela 

SDN. 

Declaração 

1945 Carta das Nações Unidas: consagração a nível internacional dos direitos 

do homem e das liberdades fundamentais. 
Carta 

1945/46 Processo de Nuremberg: os dirigentes e as organizações criminais 

nazistas são julgadas e condenadas por crimes de guerra e crime contra 

a humanidade por um Tribunal Militar Internacional. 

Processo 

1945 Criação da UNESCO: organização das Nações Unidas encarregada da 

promoção da paz entre os povos através da divulgação da ciência, da 

educação e da cultura. 

Organização 

Internacional 

1948 Declaração Universal dos Direitos do Homem: adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, síntese dos direitos civis, 

políticos, económicos, sociais e culturais. 

Declaração 

1950 Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais. 
Convenção 

1952 Convenção internacional sobre os direitos políticos da mulher (ONU). Convenção 

1965 Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação racial (ONU): condenação especial do regime do 

apartheid na África do Sul. 

Convenção 

1966/76 Adoção e entrada em vigor do Pacto Internacional relativo aos direitos 

económicos, sociais e culturais e do Pacto relativo aos direitos civis e 

políticos: destinados a assegurar o respeito à Declaração de 1948. 

Pacto 

Internacional 

1969 Convenção americana relativa aos direitos do homem. Convenção 

1971 Fundação da ONG Médicos sem Fronteiras na França, início do 

movimento humanitário dos “French Doctors”: curar segundo os 

princípios de imparcialidade, neutralidade e humanidade, mas também, 

testemunhar. 

Fundação 

1972 Lei francesa contra o racismo: permitindo principalmente que se 

reprima na imprensa a provocação à discriminação, ao ódio, à violência 

em razão da raça ou da religião. 

Lei Francesa 

1974 Carta Internacional dos Direitos e Deveres Económicos dos Países 

(ONU): resultante dos esforços para serem instauradas novas relações 

entre os países industrializados e os em desenvolvimento fundadas na 

“igualdade, na igualdade soberana e na interdependência dos 

interesses”. 

Carta 

Internacional 
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1975 Acordos de Helsinque: “Conferência sobre a Segurança e a Cooperação 

na Europa”, que estende o respeito às liberdades e aos direitos humanos 

à URSS e aos países do leste europeu. 

Acordo 

1979 Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação para com as mulheres (ONU): recordação de todos os 

direitos em todos os campos, exortação a que os países adotem todas as 

medidas visando “acelerar a instauração de uma igualdade de facto”, 

e afirmando que o “papel tradicional do homem na família e na 

sociedade deve evoluir tanto quanto o da mulher, se se pretende chegar 

a uma igualdade entre o homem e a mulher”. 

Convenção 

1981 Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Carta 

1984 Convenção Internacional contra a tortura e as outras penas ou 

tratamentos cruéis, desumanos e degradantes (ONU). 
Convenção 

Internacional 

1987 Convenção Europeia pela prevenção da tortura e das penas ou 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 
Convenção 

1988 Resolução de 5 de abril da Assembleia Geral da ONU instaurando o 

direito de penetrar em território soberano para salvar vidas. Resolução 

de 8 de dezembro da AG da ONU consagrando “o direito de acesso às 

vítimas das catástrofes naturais e das situações de emergência da 

mesma ordem”. Reconhecimento do direito de assistência. 

Resolução 

1990 Convenção internacional sobre os direitos da criança (ONU), afirmação 

dos direitos básicos: direito a um nome, a uma nacionalidade, a uma 

família, à seguridade social, à educação e ao lazer. 

Convenção 

Internacional 

1990 Resolução da AG da ONU reconhecimento da necessidade dos 

“corredores humanitários” para facilitar o encaminhamento da ajuda. 
Resolução 

1991 Resolução 688 do Conselho de Segurança, considerada a fundadora do 

direito de ingerência. Pela primeira vez na sua história, a comunidade 

internacional considera uma ameaça contra a paz um problema interno 

de direitos humanos – “a repressão das populações civis iraquianas em 

inúmeras partes do Iraque”. Zonas de segurança sob a proteção das 

Nações Unidas são criadas pelos curdos no norte do Iraque. 

Resolução 

1992 Resolução 770 permitindo pela primeira vez o recurso à força, a fim de 

proteger o encaminhamento da ajuda humanitária a uma população 

vítima de um conflito armado, no caso a Bósnia-Herzegóvina. 

Resolução 



459 

1992 Resolução 794 autorizando a instalação preventiva de tropas na 

Somália, tendo por objetivo “instaurar condições de segurança para 

as operações de socorro humanitário”. 

Resolução 

a) Fontes documentais dos Direitos Humanos (Comparato 1999: 11-12).
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APÊNDICE 2 - QUADRO II 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 
(Versão abreviada) 

Artigo 1.º 

Liberdade e igualdade de todos os seres humanos. 

Artigo 2.º 

Não à discriminação. 

Artigo 3.º 

Direito à vida, liberdade e segurança pessoal. 

Artigo 4.º 

Proibição de escravatura. 

Artigo 5.º 

Proibição de tortura e tratamento degradante. 

Artigo 6.º 

Direito á personalidade jurídica. 

Artigo 7.º 

Direito à igualdade perante a lei. 

Artigo 8.º 

Direito a recurso efectivo perante jurisdições Nacionais. 

Artigo 9.º 

Proibição de prisão, detenção ou exílio arbitrários. 

Artigo 10.º 

Direito a ser julgado em público num tribunal independente. 

Artigo 11.º 

Direito a ser considerado inocente até prova em contrário 

Artigo 12.º 

Direito à vida privada, familiar e protecção da 

correspondência. 

Artigo 13.º 

Direito a circular livremente no país e de sair e entrar em 

qualquer país. 

Artigo 14.º 

Direito de requerer e receber asilo. 

Artigo 15.º 

Direito à nacionalidade.

Artigo 16.º 

Direito de casar e de constituir família. 

Artigo 17.º 

Direito à propriedade. 

Artigo 18.º 

Liberdade de pensamento, consciência e religião. 

Artigo 19.º 

Liberdade de expressão, opinião e informação. 

Artigo 20.º 

Liberdade de reunião e associação pacíficas. 

Artigo 21.º 

Direito de participar nos assuntos públicos do seu país e em 

eleições livres através do voto secreto. 

Artigo 22.º 

Direito à segurança social. 

Artigo 23.º 

Direito ao trabalho, a remuneração suficiente favorável e a 

aderir a sindicatos. 

Artigo 24.º 

Direito ao repouso e ao lazer. 

Artigo 25.º 

Direito a um nível de vida adequado. 

Artigo 26.º 

Direito à educação. 

Artigo 27.º 

Direito de participar na vida cultural da comunidade. 

Artigo 28.º 

Direito a uma ordem social para a plena aplicação dos 

direitos aqui enunciados. 

Artigo 29.º 

Deveres dos indivíduos para com a comunidade. 

Artigo 30.º 

Nenhum indivíduo ou Estado pode atentar contra os direitos 

e liberdades acima mencionados. 
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APÊNDICE 3 - QUADRO III 

PADRE ANTÓNIO VIEIRA: 

A IMPORTÂNCIA DE UM PERCURSO DE VIDA (1608-1997) 

O caminho da vida e obra do Padre António Vieira pode ser organizado em quatro grandes 

andamentos temporais essenciais:  

I - O primeiro, de 1608 a 1640 do nascimento até à ida para o Brasil. 

II - O segundo, de 1641 a 1656, acompanha os anos da coroa e da corte do rei D. João IV. 

III - O terceiro, de 1669 a 1675 o da afirmação cultural na Europa. 

IV - Por fim, o quarto e último andamento em que surge o ciclo do regresso definitivo ao 

Brasil de 1681 a 1697 que culmina com a data da sua morte. 

a) Vida e Obra do Pe. António Vieira
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APÊNDICE 4 - QUADRO IV 

PADRE ANTÓNIO VIEIRA: 

A IMPORTÂNCIA DE UM PERCURSO HISTÓRICO 

Na História Nacional Portuguesa do séc. XVII a nível político, económico e social, foram 

marcantes os seguintes episódios:  

I – Da dominação Filipina ao Fausto Joanino – Perda da Independência. 

II – Oitenta anos de dominação Filipina. 

III - Restauração da Independência. 

IV- O fausto Joanino e o ouro do Brasil.

V - Os olhos e os ouvidos da Inquisição. 

a) Factos da História Nacional Portuguesa do séc. XVII
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APÊNDICE 5 - QUADRO V 

SERMÃO DE SANTO ANTÓNIO AOS PEIXES 

Data e contexto de pregação: 1654, são Luís do Maranhão. 

Conteúdos dominantes: a missão de pregar, o exemplo de Santo António, o comportamento dos colonos no Brasil. 

Estrutura: I – Justificação da interpelação aos peixes; 

 II – Ilustração Bíblica, a importância das águas, o Dilúvio; 

 III – Paralelismos entre as escrituras e a História Natural; 

 IV – Repreensões aos peixes, a vaidade humana: 

 V – Os peixes Roncadores, Pegadores, Voadores e o Polvo, paralelismo com os colonos que vivem no Brasil; 

 VI – Valorização da criação de todos os seres, a Lei de Deus e a isenção de dimensão sacrificial para os peixes. 

Este é o sermão mais popular e conhecido dos sermões de Vieira, aparentemente de fácil compreensão pela 

profusão e imagens e pela natureza ilustrativa e fabulosa. O texto é mais do que uma referência curiosa aos peixes 

que representam comportamentos humanos e sociais com defeitos e virtudes. 

Este sermão é referido como um exemplo de crítica ao procedimento dos colonos no Brasil, apesar das muitas 

leituras importa revelar em boa verdade que a sua mensagem pretende dar conta da violação dos Direitos Humanos 

por parte dos colonos contra os escravos e índios no Brasil. Revela ainda uma reflexão ética e moral sobre o bem 

e o mal e tece várias considerações sobre a Criação do Mundo e o lugar dessas criaturas nesse mesmo mundo. 

Existem dois paralelismos a destacar determinantes na compreensão das simetrias propostas: o pregador como o 

sal da terra, ou seja aquele que tem como obrigação combater a corrupção e a degeneração, afirmando-se como um 

instrumento de Deus na Terra, a exemplo de Santo António como pregador de excelência, mesmo quando os 

homens não o querem ouvir encontra eco da sua palavra junto dos animais, assim faz Vieira vendo fundamentada 

uma estratégia de seleção dos peixes como interlocutores com o propósito no entanto de garantir um efeito de 

alegorização da própria condição humana. 

Este sermão revela que os homens se deixam facilmente corromper por não escutarem os seus pregadores, por 

esquecerem as palavras sagradas, por não distinguirem o bem do mal quando apenas se preocupam com vaidades 

e privilégios, contra os interesses de outros homens e de outros seres, também legitimamente filhos de Deus, 

quando são falsos, vaidosos, oportunistas e ambiciosos, como os peixes da alegoria desenvolvida neste sermão 

através da crítica humanista e cívica do pregador, instrutiva e necessária para moralizar e levar à alteração de 

atitudes e valores do público. 

Os excessos dos portugueses no Brasil face ao respeito e defesa dos Direitos Humanos dos índios e nativos em 

geral merecem a construção desta crítica, pois era do conhecimento geral a protecção que Vieira dava aos nativos 

do Brasil, daí a importância deste sermão enquanto instrumento de transformação de comportamentos públicos e 

privados. 

Outra questão central deste sermão reside no valor teológico do mesmo. 

Neste sermão para Vieira os peixes servem para uma dupla possibilidade especulativa: detêm as qualidades e 

defeitos dos homens podendo figurá-las como seres singulares da criação, logo suscetíveis de enquadramentos 

exemplares no contexto da especulação teológica como forma de moralizar os homens.  

a) Síntese temática do Sermão de Santo António aos Peixes do Pe. António Vieira
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APÊNDICE 6 - QUADRO VI 

FERNANDO PESSOA:  

A IMPORTÂNCIA DO ENCONTRO DE SI PRÓPRIO (1888-1935) 

a) Vida e Obra de Fernando Pessoa

1888 - Nasce Fernando António Nogueira Pessoa a 13 de junho, no Largo de São Carlos, nº 4, em

Lisboa pelas 3 horas e 20 da tarde.

A Formação - Ascendência e primeira infância.

- Educação Básica e Secundária.

Durban - A Educação Inglesa.

- St. Joseph Convent School e a Educação Primária.

- Primeira permanência na Durban Hight School.

- A transição das férias de Portugal (1901-1902).

- O ingresso na Comercial School e o Matriculation Examination.

- O Regresso à Durban Hight School e o Matriculation Examination.

- O ambiente familiar.

- A Educação Superior.

Regresso a 

Portugal 
- Regresso definitivo a Portugal.

- O Curso Superior de Letras.

Renascença 

Portuguesa 
- Da Renascença Portuguesa à descoberta de Si Próprio.

- A Renascença Portuguesa, escola de arte e de patriotismo.

- O desencontro com os outros e o encontro de si próprio.

A Vida - A vida “Triste” e “Só” ou o sofrimento agónico de responder à divina consciência de

Missão.

- Contigências Políticas.

- O indisciplinador de Almas.

A sós 

consigo 
- O “Mal de Viver”.

- O medo da loucura.

- O regresso e o desfazer-se da Família.

- Ophélia.

- Encontro de iniciados.

- A profissão e as exigências da Missão.

1935 - A Morte no Hospital de S. Luís dos Franceses, em Lisboa, a 30 de novembro de 1935.
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ANEXO I 

BILL OF RIGHTS DOS EUA 

Artigos em Adição à e Emenda da Constituição dos Estados Unidos da América. Proposta pelo Congresso e ratificada 

pelas Legislaturas de Vários Estados correspondente ao Quinto Artigo da Constituição Original: 

________________________________________________ 

Artigo Um 

O Congresso não fará qualquer lei com respeito 

ao estabelecimento de uma lei ou proibindo um 

livre exercício da mesma; ou privando a 

liberdade de expressão ou da imprensa; ou o 

direito das pessoas se reunirem pacificamente ou 

apresentarem uma petição ao governo. 

Artigo Dois 

Uma milícia bem organizada, caso seja 

necessária para a segurança de um estado livre, o 

direito de as pessoas possuírem armas, não será 

infringido. 

Artigo Três 

Nenhum soldado se refugiará, em tempo de paz, 

em qualquer casa, sem o consentimento do dono, 

nem em tempo de guerra, mas de uma forma a 

ser prescrito pela lei. 

Artigo Quatro 

O direito das pessoas sentirem que elas próprias, 

as suas casas, os seus documentos e efeitos estão 

seguros, perante buscas e apreensões injustas, 

não será violado e não serão emitidos mandados 

de captura, a não ser com causa provável, 

apoiados por juramento ou afirmação e 

descrevendo pormenorizadamente o local onde 

procurar e as pessoas ou coisas a ser apreendidas. 

Artigo Cinco 

Nenhuma pessoa será mantida cativa para 

responder a um crime capital ou, por outro lado, 

infame, a não ser com denúncia feita perante o 

grande júri, excepto em casos surgidos nas forças 

terrestres ou navais ou na milícia, quando em 

serviço em tempo de guerra ou perigo público; 

nem nenhuma pessoa será sujeita à mesma 

ofensa, para ser duas vezes posta em perigo de 

vida ou posição vulnerável; nem será compelida 

em caso criminal algum a ser testemunha contra 

si própria, nem ser privada da vida, liberdade ou 

propriedade, sem o devido processo judicial; 

nem a propriedade privada lhe será retirada para 

uso público, sem justa compensação.

Artigo Seis 

Em todos os processos criminais, o acusado terá 

direito a um julgamento rápido e público, por um 

júri imparcial do estado ou distrito onde o crime 

tenha sido cometido, cujo distrito tenha sido 

previamente determinado por lei, e a ser 

informado da natureza e causa da acusação; a ser 

confrontado com as testemunhas de acusação; a 

ter um processo compulsório para obtenção de 

testemunhas a seu favor e a ter a assistência de 

um advogado para a sua defesa. 

Artigo Sete 

Em casos de direito comum, nos quais o valor 

em controvérsia exceda os vinte dólares, o 

direito a julgamento com júri será preservado, e 

nenhum facto julgado por um júri será de outra 

forma reexaminado em qualquer tribunal dos 

Estados Unidos, então de acordo com os 

regulamentos do direito comum. 

Artigo Oito 

A fiança excessiva não será requerida, nem as 

multas excessivas serão impostas, nem as 

punições cruéis e fora do comum serão 

infligidas. 

Artigo Nove 

A enumeração na Constituição, de determinados 

artigos, não será interpretada para negar ou 

depreciar outros preservados pelas pessoas. 

Artigo Dez 

Os poderes não delegados aos Estados Unidos 

pela Constituição, nem proibida pela mesma aos 

estados, são reservados aos respectivos estados 

ou às pessoas.
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ANEXO II a) 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM 

INGLÊS 

“ALL HUMAN BEINGS ARE BORN FREE AND EQUAL IN DIGNITY 

AND RIGHTS. ENDOWED WITH REASON AND CONSCIENCE 

AND SHOULD ACT TOWARDS ONE ANOTHER IN A SPIRIT OF 

BROTHERHOOD.” 

PREAMBLE 

Whereas recognition of the inherent dignity of all members of the human family and of the 

equal and inalienable rights is the foundation of freedom, justice and peace in the world;  

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have 

outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall 

enjoy freedom of speech and belief and free from fear and want has been proclaimed as the 

highest aspiration of man;  

Whereas it is essential to the protection of human rights by the rule of law, that man is not 

compelled, in ultimate resort, to rebellion against tyranny and oppression;  

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations among nations; 

Whereas in the Charter, the peoples of the United Nations theirfaith, their faith in fundamental 

human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and 

women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger 

freedom;  

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United 

Nations, universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms;  

Whereas a common conception of these rights and freedoms is of the greatest importance for 

the full realization of this pledge.  

 THE GENERAL ASSEMBLY 

Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement 

for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, 

keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and through education, to 

develop respect for these rights and freedoms and to promote, by progressive measures, 

national and international, to secure their recognition and universal and effective both among 

the peoples of Member States themselves and among the territories under their jurisdiction. 
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 ARTICLE 1.º 

1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Endowed with reason and

conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

 ARTICLE 2.º 

1. All human beings can invoke the rights and freedoms set forth in this Declaration, without

distinction of any kind such as race, color, sex, language, religion, political or other

opinion, national or social origin, property , birth or other status. Furthermore, no

distinction in the political, jurisdictional or international status of the country or territory

to which a person will be taken, either this country or independent, trust, autonomous or

under any other limitation of sovereignty.

 ARTICLE 3.º 

1. Everyone has the right to life, liberty and security of person.

 ARTICLE 4.º 

1. No one shall be held in slavery or servitude, slavery and the slave trade in all their forms

shall be prohibited.

 ARTICLE 5.º 

1. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment.

 ARTICLE 6.º 

1. Everyone has the right to recognition everywhere of his legal status.

 ARTICLE 7.º 

1. All are equal before the law, without distinction, have the right to equal protection of the

law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this

Declaration and against any incitement to such discrimination.

 ARTICLE 8.º 

1. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts

violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

 ARTICLE 9.º 

1. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

 ARTICLE 10.º 

1. Everyone is entitled in full equality to its cause fair and public hearing by an independent

and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and the interests

of any criminal charge against him that.
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ARTICLE 11.º 

1. Everyone charged with a penal offense shall be presumed innocent until his guilt be proven

legally during a public trial with all the guarantees necessary for his defense shall be

guaranteed.

2. No one shall be convicted of acts or omissions that, at the time of his practice did not

constitute tortious act in the face of national or international law. Likewise, do not be

inflicted heavier penalty than the one that was applicable at the time the penal offense was

committed.

 ARTICLE 12.º 

1. One shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, in your home or

correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Against such interference

or attacks any person entitled to protection of the law.

 ARTICLE 13.º 

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each

state. Everyone has the right to leave any country you are in, including his own, and to

return to his country.

 ARTICLE 14.º  

1. Every person subject to harassment has the right to seek and enjoy asylum in other

countries.

2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-

political crime or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

 ARTICLE 15.º 

1. Everyone has the right to a nationality.

2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his

nationality.

 ARTICLE 16.º 

1. Of marriageable age, men and women have the right to marry and found a family, not due

to race, nationality or religion constraint. During marriage and at its dissolution, both have

equal rights.

2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection

by society and the State.

 ARTICLE 17.º 

1. Everyone, individually or collectively, have the right to property.

2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

ARTICLE 18.º 
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1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion: this right includes

freedom to change his religion or belief and freedom to manifest religion or belief, either

alone or in community with others and in public or private, in teaching, practice, worship

and observance.

 ARTICLE 19.º 

1. Everyone has the right to freedom of opinion and expression, which implies the right not to

be disquieted by their opinions and to seek, receive and impart regardless of frontiers,

information and ideas through any medium of expression.

 ARTICLE 20.º 

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

2. No one may be compelled to belong to an association.

 ARTICLE 21.º 

1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through

freely chosen representatives.

2. Everyone has the right of access in conditions of equality, to public service in his country.

3. The will of the people shall be the basis of the authority of government, and must speak

through honest elections to be held periodically by universal and equal suffrage and by

secret ballot or second equivalent process that safeguards the freedom to vote.

 ARTICLE 22.º 

1. Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to require

the satisfaction of economic, social and cultural rights indispensable, through national effort

and international cooperation, in accordance with the organization and resources of each

country .

 ARTICLE 23.º 

1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable

conditions of work and to protection against unemployment.

2. All are entitled without any discrimination to equal pay for equal work.

3. Everyone who works has the right to just and favorable remuneration ensuring for himself

and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by

other means of social protection.

4. Everyone has the right to form trade unions and persons to join trade unions for the

protection of his interests.

 ARTICLE 24.º 

1. Everyone has the right to rest and leisure, especially including reasonable limitation of

working hours and periodic holidays with pay.

 ARTICLE 25.º 
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1. Everyone has the right to a standard of living adequate for their family and the health and

well-being, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services,

and the right safety in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age

or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether

born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

 ARTICLE 26.º 

1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and

fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional

education shall be made generally access to higher education should be open to all on an

equal footing, on the basis of merit.

2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the

strengthening of human rights and fundamental freedoms and shall promote

understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial or religious groups,

and shall further the activities of United Nations peacekeeping.

3. Parents have a prior right to choose the kind of education given to their children.

 ARTICLE 27.º 

1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy

the arts and to share in scientific advancement and its benefits that result from this.

2. Everyone is entitled to protection of material from any scientific, literary or artistic

production of his own interests and moral.

 ARTICLE 28.º 

1. Everyone has the right to reign in social and international level, an order can be fully

effective the rights and freedoms set forth in this Declaration.

 ARTICLE 29.º 

1. Everyone has duties to the community in which it is impossible the free and full development

of his personality.

2. In the exercise of these rights and the enjoyment of these freedoms, everyone shall be

subject only to the limitations established by law solely to promote the recognition and

respect of the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of

morality, public order and the well- living in a democratic society.

3. If These rights and freedoms may be exercised contrary to the purposes and principles of

the United Nations.

 ARTICLE 30.º 

1. Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person

any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of the

rights and freedoms set forth herein.
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ANEXO II b) 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM 

PORTUGUÊS 

PREÂMBULO 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana 

e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo; 

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a actos de 

barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres 

humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais 

alta inspiração do homem; 

Considerando que é essencial a protecção dos direitos do homem através de um regime de direito, 

para que o homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão; 

Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações; 

Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé nos direitos 

fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos 

homens e das mulheres e se declararam resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar 

melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla; 

Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em cooperação com a 

Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efectivo dos direitos do homem e das 

liberdades fundamentais; 

Considerando que uma conceção comum destes direitos e liberdades é da mais alta importância para 

dar plena satisfação a tal compromisso: 

A ASSEMBLEIA GERAL 

Proclama a presente Declaração Universal dos Direitos do Homem como ideal comum a atingir por 

todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, 

tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver 

o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem

nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efectivos tanto entre 

as populações dos próprios Estados membros como entre as dos territórios colocados sob a sua 

jurisdição. 

ARTIGO 1.º 

1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de

razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.

ARTIGO 2.º 

1. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na

presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de
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língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, 

de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma 

distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da 

naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo 

ou sujeito a alguma limitação de soberania. 

ARTIGO 3.º 

1. Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

ARTIGO 4.º 

1. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos

escravos, sob todas as formas, são proibidos.

ARTIGO 5.º 

1. Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou

degradantes.

ARTIGO 6.º 

1. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua

personalidade jurídica.

ARTIGO 7.º 

1. Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual protecção da lei. Todos

têm direito a protecção igual contra qualquer discriminação que viole a presente

Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.

ARTIGO 8.º 

1. Toda a pessoa tem direito a recurso efectivo para as jurisdições nacionais competentes

contra os actos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou

pela lei.

ARTIGO 9.º 

1. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.

ARTIGO 10.º 

1. Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e

publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus

direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra

ela seja deduzida.

ARTIGO 11.º 
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1. Toda a pessoa acusada de um acto delituoso presume-se inocente até que a sua

culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas

as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.

2. Ninguém será condenado por acções ou omissões que, no momento da sua prática, não

constituíam acto delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não

será infligida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o acto

delituoso foi cometido.

ARTIGO 12.º 

1. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu

domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais

intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito a protecção da lei.

ARTIGO 13.º 

1. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior

de um Estado.

2. Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o

direito de regressar ao seu país.

ARTIGO 14.º 

1. Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em

outros países.

2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por

crime de direito comum ou por actividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações

Unidas.

ARTIGO 15.º 

1. Todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade.

2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito de mudar

de nacionalidade.

ARTIGO 16.º 

1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família,

sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura

da sua dissolução, ambos têm direitos iguais.

2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros

esposos.

3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à protecção desta

e do Estado.

ARTIGO 17.º 

1. Toda a pessoa, individual ou colectivamente, tem direito à propriedade.

2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.

ARTIGO 18.º 
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1. Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este

direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade

de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em

privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.

ARTIGO 19.º 

1. Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito

de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem

consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.

ARTIGO 20.º 

1. Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas.

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

ARTIGO 21.º 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direcção dos negócios públicos do seu país,

quer directamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos.

2. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções públicas do

seu país.

3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos; e deve exprimir-

se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual,

com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto.

ARTIGO 22.º 

1. Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode

legitimamente exigir a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais

indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com

a organização e os recursos de cada país.

ARTIGO 23.º 

1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas

e satisfatórias de trabalho e à protecção contra o desemprego.

2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual.

3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e

à sua família uma existência conforme com a dignidade humana, e completada, se possível,

por todos os outros meios de protecção social.

4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em

sindicatos para a defesa dos seus interesses.

ARTIGO 24.º 

1. Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres e, especialmente, a uma limitação

razoável da duração do trabalho e a férias periódicas pagas.

ARTIGO 25.º 
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1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família

a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento,

à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à

segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos

de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.

2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as crianças,

nascidas dentro ou fora do matrimónio, gozam da mesma protecção social.

ARTIGO 26.º 

1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a

correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O

ensino técnico e profissional deve ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve

estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos

do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e

a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o

desenvolvimento das actividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.

3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação a dar aos filhos.

ARTIGO 27.º 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de

fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.

2. Todos têm direito à protecção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção

científica, literária ou artística da sua autoria.

ARTIGO 28.º 

1. Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma ordem

capaz de tornar plenamente efectivos os direitos e as liberdades enunciados na presente

Declaração.

ARTIGO 29.º 

1. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno

desenvolvimento da sua personalidade.

2. No exercício destes direitos e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito senão às

limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e

o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da

moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. 

1. Em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente

aos fins e aos princípios das Nações Unidas. 

ARTIGO 30.º 

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de maneira a envolver 

para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma actividade 

ou de praticar algum acto destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados. 
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ANEXO III 

UM GLOSSÁRIO DE DIREITOS HUMANOS 

AÇÃO AFIRMATIVA: Ação levada a cabo por um governo ou instituição privada para 

compensar discriminações do passado na educação ou no trabalho ou promoções baseadas no 

sexo, raça, origem étnica, religião ou incapacidade. 

ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS: Um dos principais órgãos das Nações 

Unidas, consistindo em representantes de todos os estados membros. A Assembleia Geral emite 

DECLARAÇÕES e adota CONVENÇÕES de direitos humanos, debate questões relevantes e 

censura estados que violam os direitos humanos. As ações da Assembleia Geral são regidas 

pela CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS. 

ASSINAR: Nos direitos humanos é o primeiro passo na ratificação de um tratado; assinar uma 

DECLARAÇÃO, CONVENÇÃO ou um dos PACTOS constitui uma promessa de aderir aos 

princípios no documento e honrar o seu espírito. 

AUTODETERMINAÇÃO: O povo de uma unidade territorial determina o seu próprio futuro 

político, sem coerção de poderes exteriores à região. 

CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS: Documento inicial das Nações Unidas que estabelecia os 

seus objetivos, funções e responsabilidades; adotada em São Francisco, em 1945. 

CARTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS: O conjunto da 

DECLARAÇÃOUNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS (DUDH), do PACTO 

INTERNACIONAL DE DIREITOSCIVIS E POLÍTICOS (PIDCP) e seu Protocolo opcional e 

do PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS ECONÓMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 

(PIDESC). 

CODIFICAÇÃO, CODIFICAR: O processo de transpor a lei consuetudinária internacional 

para a forma escrita. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS: Órgão formado pelo CONSELHO ECONÓMICO 

E SOCIAL (ECOSOC) das Nações Unidas, para lidar com os direitos humanos; um dos 

primeiros e mais importantes órgãos internacionais de direitos humanos. 

COMUNIDADE DE DIREITOS HUMANOS: Uma comunidade baseada nos direitos 

humanos, onde o respeito pela dignidade fundamental de cada indivíduo é reconhecido como 

essencial para o funcionamento e progresso da sociedade. Uma comunidade que trabalha para 

respeitar cada artigo da DUDH. 

CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL (ECOSOC): Um conselho das Nações Unidas, 

composto por 54 membros, especialmente preocupado com a população, o desenvolvimento 

económico, os direitos humanos e a justiça penal. Este órgão altamente importante recebe e 

emite relatórios de direitos humanos em várias circunstâncias. 



484 

CONVENÇÃO: Acordo vinculativo entre estados; usado como sinónimo de TRATADO ou 

PACTO. As convenções têm mais poder que as DECLARAÇÕES porque estão legalmente 

vinculadas pelos governos que as assinaram. Quando a ASSEMBLEIA GERAL das NAÇÕES 

UNIDAS adota uma convenção, cria normas e padrões internacionais. Assim que a convenção 

é adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, os ESTADOS MEMBROS podem depois 

ratificar a convenção, comprometendo-se a respeitá-la. Os governos que violarem os padrões 

estabelecidos numa convenção podem depois ser censurados pelas Nações Unidas. 

CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE 

DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS MULHERES (Convenção das Mulheres) (adotada em 

1979, entrou em vigor em 1981): O primeiro documento internacional legalmente vinculativo, 

que proíbe a discriminação contra as mulheres e obriga os governos a tomarem medidas para 

caminhar no sentido da igualdade das mulheres. 

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA (Convenção das Crianças) (adotada 

em 1989, entrou em vigor em 1990): Convenção que estabelece um vasto leque de direitos 

civis, culturais, económicos, sociais e políticos para as crianças. 

DECLARAÇÃO: Documento que estabelece um conjunto de normas acordadas, mas que não 

é legalmente vinculativo. As conferências das Nações Unidas, como a Conferência sobre 

Direitos Humanos das Nações Unidas, em Viena, em 1983, e a Conferência Mundial para as 

Mulheres, em Pequim, em 1995, por norma produzem dois grupos de declarações: uma escrita 

pelos representantes governamentais e uma pelas ORGANIZAÇÃOES NÃO 

GOVERNAMENTAIS (ONGs). A ASSEMBLEIA GERAL das NAÇÕES UNIDAS aprova 

frequentemente declarações influentes, mas legalmente NÃO VINCULATIVAS. 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS (DUDH): Adotada pela 

assembleia geral em 10 de Dezembro de 1948. Principal documento das Nações Unidas, 

estabelece os padrões e normas dos direitos humanos. Todos os estados membros concordaram 

respeitar a DUDH. Embora a declaração tivesse a intenção de ser NÃO VINCULATIVA, ao 

longo dos tempos as suas várias disposições tornaram-se tão respeitadas pelos ESTADOS, que 

atualmente se pode considerar LEI CONSUETUDINÁRIA INTERNACIONAL. 

DIREITOS AMBIENTAIS, CULTURAIS E DE DESENVOLVIMENTO: Por vezes 

referidos como direitos de terceira geração, estes direitos reconhecem que as pessoas têm o 

direito de viver num ambiente seguro e saudável e que os grupos de pessoas têm direito ao 

desenvolvimento cultural, político e económico. 

DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS: Os direitos dos cidadãos à liberdade e igualdade; por 

vezes referidos como os direitos da primeira geração. Os direitos civis incluem liberdade de 

culto, de pensamento e expressão, de voto, de participação na vida política e de acesso à 

informação. 

DIREITOS COLETIVOS: Os direitos dos grupos para protegerem os seus interesses e 

identidades. 

DIREITOS ECONÓMICOS, SOCIAIS, CULTURAIS: Direitos relativos à produção, 

desenvolvimento e administração de recursos necessários à vida. O direito de se preservar e 

desenvolver a identidade cultural de cada um. Direitos que dão segurança social e económica 
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às pessoas, por vezes referidos como orientados para a segurança ou direitos de segunda 

geração. Exemplos são o direito à alimentação, à habitação e à assistência médica. 

DIREITOS HUMANOS: Direitos a que as pessoas têm direito simplesmente por serem seres 

humanos, independentemente da sua cidadania, nacionalidade, raça, etnia, língua, sexo, 

sexualidade ou capacidades; os direitos humanos tornam-se exequíveis quando são 

CODIFICADOS como CONVENÇÕES, PACTOS ou TRATADOS ou quando são 

reconhecidos como LEI CONSUETUDINÁRIA INTERNACIONAL. 

DIREITOS LEGAIS: Direitos estabelecidos pela lei e que podem ser apresentados e 

defendidos perante os tribunais. 

DIREITOS MORAIS: Direitos baseados em princípios gerais de equidade e justiça; são 

frequentemente, mas nem sempre, baseados em crenças religiosas. Por vezes, as pessoas sentem 

ter um direito moral, mesmo não tendo um direito legal. Por exemplo, durante o movimento 

pelos direitos civis nos EUA, os que protestavam manifestaram-se contra as leis que proibiam 

que os Negros e os Brancos frequentassem as mesmas escolas, com base de que estas leis 

violavam os seus direitos morais. 

DIREITOS NATURAIS: Direitos que pertencem às pessoas simplesmente por serem seres 

humanos. 

DIREITOS POLÍTICOS: O direito de os cidadãos participarem na vida política das suas 

comunidades e sociedade. Por exemplo, o direito de voto ou de concorrer nas eleições. Ver 

DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. 

ESTADO: Frequentemente sinónimo de “país”, um grupo de pessoas, que ocupa 

permanentemente um território fixo, tem leis e governo comuns e é capaz de conduzir questões 

internacionais. 

ESTADOS MEMBROS: Países membros das Nações Unidas. 

ESTADO(S) PARTE(S): Os países que RATIFICARAM um PACTO ou uma CONVENÇÃO 

e consequentemente estão vinculados a agir de acordo com as suas disposições. 

GENOCÍDIO: Morte sistemática de pessoas, devido à sua raça ou etnia. 

INALIENÁVEL: Refere-se aos direitos que pertencem a cada pessoa e não podem ser-lhes 

retirados em qualquer circunstância. 

INDIVISÍVEL: Refere-se à igual importância de cada uma das categorias de direitos humanos. 

Não se pode negar um direito a uma pessoa, por alguém considerar que é “menos importante” 

ou “dispensável”. 

INTERDEPENDENTE: Refere-se à estrutura complementar das várias categorias de direitos 

humanos. Por exemplo, o direito de um cidadão participar na vida política é diretamente 

influenciado pelo direito de se expressar livremente, ter acesso à educação e até mesmo obter 

o necessário a uma vida digna.
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LEI CONSUETUDINÁRIA INTERNACIONAL: Lei que se torna vinculativa nos estados e 

que, embora não esteja escrita, se torna parte dos costumes; quando um número suficiente de 

países começa a proceder como se algo fosse uma lei, torna-se uma lei “por uso”; esta é uma 

das principais fontes da lei internacional. 

NÃO VINCULATIVO: Um documento, como uma DECLARAÇÃO, que não acarreta 

obrigações legais formais. Pode, no entanto, acarretar obrigações morais ou alcançar a força da 

lei como LEI CONSUETUDINÁRIA INTERNACIONAL. 

ORGANIZAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS (OIGs): Organizações patrocinadas por 

vários governos que pretendem coordenar os seus esforços; algumas são regionais (por ex: o 

Conselho da Europa, a Organização da Unidade Africana), outras são alianças (por ex: 

Organização do Tratado do Atlântico do Norte, OTAN ou NATO); algumas dedicam-se a um 

objetivo específico (por ex: o Centro para os Direitos Humanos das Nações Unidas e a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO). 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT): Fundada em 1919 como 

parte do Tratado de Paz de Versalhes para melhorar as condições de trabalho e promover a 

justiça social, a OIT tornou-se uma Agência Especializada das Nações Unidas em 1946. 

ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS (ONGs): Organizações formadas por 

pessoas exteriores ao governo. As ONGs supervisionam os procedimentos dos órgãos de 

direitos humanos como a COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS e são os “cães de guarda” 

dos direitos humanos que caem dentro dos seus mandatos. Algumas são grandes e 

internacionais (por ex: a Cruz Vermelha e a Amnistia Internacional); outras podem ser pequenas 

e locais (por ex: uma organização para defender pessoas com deficiência numa determinada 

cidade, uma liga para promover os direitos das mulheres num campo de refugiados). As ONGs 

desempenham um papel importante ao influenciar a política das Nações Unidas e muitas delas 

têm estatuto de consultores oficiais nesta organização. 

PACTO: Acordo vinculativo entre estados; usado como sinónimo de CONVENÇÃO e 

TRATADO. Os mais importantes pactos internacionais de direitos humanos, ambos aprovados 

em 1966, são o PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (PIDCP) e 

o PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS ECONÓMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS

(PIDESC).

PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (PIDCP): Adotado em 

1966, entrou em vigor em 1976. O PIDCP declara que todas as pessoas têm um amplo leque de 

direitos civis e políticos. Um dos componentes da CARTA INTERNACIONAL DE DIREITOS 

HUMANOS. 

PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS ECONÓMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 

(PIDESC): Adotado em 1966, entrou em vigor em 1976. O PIDESC declara que todas as 

pessoas têm um amplo leque de direitos económicos, sociais e culturais. Um dos componentes 

da CARTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS. 

POVOS INDÍGENAS: Povos habitantes originais ou naturais de um país. Os Americanos 

Nativos, por exemplo, são os povos indígenas dos Estados Unidos. 
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PROTOCOLO: Um tratado que modifica outro tratado (por ex: incluir normas adicionais ou 

disposições significativas). 

RATIFICAÇÃO, RATIFICAR: Processo pelo qual o órgão legislativo de um estado 

confirma uma ação governamental, assinando um tratado, procedimento formal pelo qual um 

estado fica vinculado a um tratado depois da aceitação. 

RESERVAS: As exceções que os ESTADOS PARTES fazem a um tratado (por ex: 

disposições que não concordam seguir). As reservas, no entanto, não podem alterar o sentido 

fundamental do tratado. 

TRATADO: Acordo formal entre estados, que define e estabelece os seus deveres e obrigações 

mútuos, usado como sinónimo de CONVENÇÃO e PACTO. Quando as CONVENÇÕES são 

adotadas pela ASSEMBLEIA GERAL das NAÇÕES UNIDAS, criam obrigações 

internacionais legalmente vinculadas para os ESTADOS MEMBROS que assinaram o tratado. 

Quando um governo nacional RATIFICA um tratado, os artigos desse tratado tornam-se parte 

das suas obrigações legais nacionais. 

Fontes: Adaptado de Julie Mertus et al., Local Action/Global Change, Ed O’Brien et al, Human 

Rights for All e Frank Newman e David Weissbrodt, International Human Rights: Law, Policy, 

and Process. 
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ANEXO IV 

BIOGRAFIA CRONOLÓGICA DO PADRE ANTÓNIO VIEIRA (1608-1697) 

1608 Nasce em Lisboa a 6 de Fevereiro António Vieira. Filho de Cristóvão Ravasco e Maria de Azevedo, gente 

modesta. Os avós paternos haviam sido assalariados dos condes de Unhão, a avó era mestiça, filha de uma 

escrava negra trazida para a Metrópole. 

1614 Parte para o Brasil onde o pai passou a exercer funções de escrivão da Relação da Baía. Começa os estudos 

no Colégio dos Jesuítas. 

1623 Com 165 anos de idade, ingressa na Companhia de Jesus, devido a um sermão que ouviu sobre as torturas do 

Inferno pelo P. Manuel do Couto. Inicia o seu noviciado a 5 de Maio, na Companhia de Jesus. 

1624 A cidade da Baía é tomada pelos holandeses por um ano. 

1625 Faz votos de pobreza, castidade e obediência e, dispondo-se a missionar entre os ameríndios e os escravos 

negros, estudou o Quimbundo e a “língua geral” Tupiguarani. 

1626 Os seus superiores encarregam-no de elaborar o relatório anual “Carta Annua” da sua Província para o Geral 

da Ordem, onde dá conta dos episódios relativos à invasão holandesa. 

Ensina Retórica e Humanidades em Olinda. 

1631 Prega na Baía o célebre sermão contra as armas da Holanda pois sempre que podia, estimulava os portugueses 

e índios à resistência aos piratas huguenotes. Começa, nessa altura, a tentar defender os aborígenes contra os 

abusos da escravatura. 

1635 Ordenado padre dedicou-se durante cinco anos à evangelização das aldeias baianas. Os seus sermões 

apresentavam uma feição predominantemente política e religiosa, tratando os problemas da época: o 

sebastianismo, a guerra contra os holandeses e os males da administração colonial. 

1638 Já orador de fama, é nomeado Lente de Teologia, o que na época se tornava a mais alta honra na graduação 

do ensino. 

O príncipe holandês Maurício de Nassau, após a conquista de Pernambuco, vem a ser rechaçado ao norte da 

Baía, onde fundeia a sua armada, a 13 de Junho pronuncia o primeiro Sermão de Santo António. 

1640 Incita na Baía, os portugueses à resistência contra a invasão dos holandeses, através do seu sermão Pelo Bom 

Sucesso das Armas de Portugal Contra as da Holanda. 

1641 Acompanha a 27 de Fevereiro, a Lisboa D. Fernando de Mascarenhas, filho do Governador, que vem à 

Metrópole assegurar a fidelidade do Brasil ao rei D. João IV. Em 30 de Abril é recebido pelo rei, passando 

logo a gozar da sua consideração e a desempenhar as funções de seu conselheiro político. 

1642 Prega, pela primeira vez, em Lisboa, na Capela Real, durante as festas litúrgicas do Ano Novo onde está 

presente a totalidade da Corte, o sermão dos Bons Anos. Padre António Vieira nota que o sapateiro Bandarra 

profetizara a Restauração sob o signo do “Encoberto”, referindo-se a D. João IV. 

1644 É nomeado pregador régio, homenageando-o o rei, não só a ele, bem como a Companhia de Jesus que o 

auxiliara contra os castelhanos. 

Vieira empenha-se na defesa dos Cristãos-Novos, desafiando assim as intolerâncias da Inquisição. 

1646 Em Fevereiro, é mandado pelo rei a Paris, para negociar o casamento do príncipe D. Teodósio. Vai a Haia 

negociar a paz com a Holanda. 

1647 Repete viagens pela Europa, encarregado de várias missões diplomáticas. 
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1648 Volta a Lisboa em Outubro. É recebido com alguma hostilidade pelo Santo Ofício, pelos cortesãos e pelo 

povo. 

Aconselha o rei a criar em Lisboa uma grande companhia de comércio com o fim da exploração dos produtos 

brasileiros, em monopólio. 

1649 É constituída a Companhia de Comércio como Vieira tinha sugerido. 

1650 Em Janeiro é mandado a Roma por D. João IV para negociar o casamento com o príncipe D. Teodósio com 

a filha do rei de Espanha. 

1652 Parte para o Maranhão, chegando ao Brasil em inícios de 1653 como superior dos missionários jesuítas. 

1654 Ocupa-se das missões do Maranhão até aos finais desse ano criticando a desumanidade dos colonos para com 

os índios. 

Em 13 de Junho prega o sermão de santo António aos Peixes. 

Em Novembro vem a Lisboa onde encontra D. João IV gravemente doente. 

1655 Prega na Capela Real o Sermão da Sexagésima. 

Prega o sermão do Bom Ladrão, atacando os grandes do sei tempo. 

Regressa ao Brasil com uma provisão real em favor dos índios. 

1656 Morre D. João IV. 

1659 Entrega ao jesuíta André Fernandes bispo do Japão, o manuscrito bandarrista Esperanças de Portugal, Quinto 

Império do Mundo, Primeira e segunda vida d’ El-Rei D. João IV, que se tornará o corpo de delito inquisitorial 

contra Vieira. 

1660 Com a divulgação do manuscrito em Abril, o santo Oficio declarou as teses heréticas. 

1661 Ocupa-se da Missões até ao final do ano. 

Com a violação de algumas das suas cartas enviadas a Portugal, com acusações contra os colonos, é expulso 

do Brasil e regressa a Lisboa. 

Governa, como regente, a rainha viúva Luísa de Gusmão. 

1662 Profere na Capela Real o Sermão da Epifania. 

Em Julho é desterrado para o Porto. 

1663 E desterrado para Coimbra e a Inquisição interpela-o a justificar-se dos seus desvios heterodoxos. 

1665 Em 1 de Outubro é processado e preso em Coimbra pela Inquisição, cujo verdadeiro objetivo era atacar a 

Companhia de Jesus. 

1667 Esteve preso no Santo Ofício e em 23 de Dezembro foi proferida a sentença. 

1668 Requer ao Santo Ofício a remissão da pena que é deferida, voltando a pregar. 

D. Pedro sobe ao trono, tendo deposto seu irmão D. Afonso VI.

1669 Em Agosto parte para Roma. 

1672 Tendo aprendido Italiano, em Outubro prega um sermão em honra de São Francisco de Assis. 

1675 Em Agosto regressa a Lisboa por ordem do rei D. Pedro. 

1679 Primeira edição dos Sermões. 

1681 Em Janeiro parte novamente para a Baía. 

1688 Prega na Baía o seu último sermão celebrando o nascimento de mais um filho do rei D. Pedro. 

1697 Em 18 de Julho morre na Baía, Vieira com 89 anos. 
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ANEXO V 

ITINERÁRIO BIOGRAFICO DE FERNANDO PESSOA: 

A IMPORTÂNCIA DO ENCONTRO DE SI PRÓPRIO (1888-1935) 

1888 Nasce, a 13 de Junho, o poeta Fernando António Nogueira Pessoa, no 4.º andar esquerdo do n.º 4 do 

Largo de São Carlos em Lisboa, filho de Maria Magdalena Pinheiro Nogueira e de Joaquim de Seabra 

Pessoa. 

1889 Data do nascimento de Alberto Caeiro. 

1890 Data do nascimento Álvaro de Campos. 

1893 Em janeiro, nasce Jorge, irmão do poeta. 

A 13 de Julho, morre, tuberculoso, Joaquim de Seabra Pessoa, pai de Fernando Pessoa, com 43 anos de 

idade. 

1894 Em Janeiro, morre o irmão Jorge. 
A mãe do poeta, D. Maria Magdalena Pinheiro Nogueira Pessoa, conhece o comandante João Miguel 

Rosa. 
Criação do primeiro heterónimo: Chevalier de Pas. 
João Miguel Rosa é nomeado Cônsul Interino em Durban, África do Sul. 

1895 Fernando Pessoa escreve, em Julho, a sua primeira poesia: “À minha querida mamã”. 
A 30 de Dezembro, casa, por procuração, D. Maria Magdalena com o comandante João Miguel Rosa. 

1896 Partida para a África do Sul de D. Maria Madalena e o filho, no início do mês de Janeiro. 
Nasce Henriqueta Madalena, irmã do poeta. 

1897 Fernando Pessoa inicia a instrução primária na escola da West Street, e em três anos alcançaria a 

equivalência de 5 anos. 

1898 Nasce, em Outubro, a segunda filha do casal Miguel Rosa, Madalena Henriqueta. 

1899 Em Abril, Fernando Pessoa matricula-se na High Scholl, Form II-B. 

Em Junho passa para a Form II-A. 

Em Dezembro ganha o Form Prize na Form II-A. 

Neste ano cria o heterónimo Alexandre Search, em nome do qual, escreve cartas para si mesmo. 

1900 Em Janeiro, nasce o 3.º filho do casal, Luís Miguel. 
Em Junho, Fernando Pessoa passa para a Form III e é premiado em francês. 

1901 Fernando Pessoa faz, em Junho, o exame da Cape Scholl High Examination. 

Falece Madalena Henriqueta. 

Em Agosto, Fernando Pessoa vem de visita, com a família, a Portugal. 

1902 Nascimento do quarto filho do casal Miguel Rosa, João Rosa. 
Regresso da família a Durban, em Setembro. Fernando Pessoa matricula-se na Commercial School, em 

Durban. 

1903 Faz exame de admissão à Universidade do Cabo da Boa Esperança. 
Lê Shakespeare, Milton, Byron, Poe, Keats, Shelley, Tennyson. 
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Escreve poemas em inglês assinados por Alexandre Search. 

Surgem os heterónimos Charles Robert Anon e H.M.F. Lecher. 

1904 Regressa novamente à High Scholl, e entra na Form IV. 
Ganha o Prémio Rainha Vitória, concedido ao seu ensaio de inglês, prova de exame de admissão à 

Universidade do Cabo. 

Nascimento de outra filha do casal, Maria Clara. 

Em Dezembro, faz a Intermediate Examination em Artes, da Universidade do Cabo. Terminam os seus 

estudos na África do Sul. 

1905 Parte sozinho para Lisboa e vai viver com a avó Dionísia e as duas tias, na Rua da Bela Vista n.º17. 

1906 Matricula-se no Curso Superior de Letras de Lisboa. 

A família volta, de férias a Lisboa. Morre, durante esta estadia, a irmã Maria Clara. 

1907 Abandona o curso, sem concluir o primeiro ano. 

Monta, com o dinheiro herdado da avó Dionísia, uma Tipografia a que dá o nome de Empresa Ibis – 

Tipografia Editora – Oficinas a Vapor, que mal chega a funcionar. 

1908 Entra no comércio como «correspondente estrangeiro», profissão que desempenhará ao longo de toda a 

vida. 

1910 Funda-se no Porto a revista A Águia, 1.ª fase. 

1911 Pessoa é encarregado de traduzir para português uma Antologia de Autores Universais, dirigida por um 

editor americano. 

1912 Funda-se, em Janeiro, a Renascença Portuguesa, no Porto. A Águia, dirigida por Teixeira de Pascoaes, 

torna-se o órgão desse movimento. 
Em Abril, publica em A Águia, órgão da Renascença Portuguesa, o seu primeiro artigo, “A Nova 

Poesia Portuguesa Sociologicamente Considerada”, onde profetiza o surgimento de um «Supra-

Camões». 
Inicia a sua correspondência com Mário de Sá-Carneiro o qual, de Paris, o põe ao corrente das novas 

correntes como o Cubismo e o Futurismo. 
Nasce na mente do poeta Ricardo Reis. 
Após viver algum tempo num rés-do-chão da Rua da Glória, muda-se para a Rua do Carmo n.º 18, 1.º, 

e depois vai morar com a sua tia, D. Ana Luísa Nogueira de Freitas, na Rua Passos Manuel n.º 24, 3.º 

Esq. 

1913 Escreve a poesia “Pauis”, que iria dar origem ao paúlismo. 
Contacta com Almada Negreiros e Mário de Sá-Carneiro. 
Escreve O marinheiro, drama estático. 
Colabora no semanário Teatro e prossegue a sua colaboração com A Águia. Escreve “Epithalamium” e 

“Hora Absurda”. 

1914 Surge Alberto Caeiro e o texto “O Guardador de Rebanhos”. 
Escreve a “Ode Triunfal” e “Opiário”, atribuídas a Álvaro de Campos. Escreve “Chuva Oblíqua”, 

texto-chave do Interseccionismo. 
Muda-se para a Rua Pascoal de Melo, para casa da tia Anica. 
Em Junho, escreve a primeira poesia de Ricardo Reis. 
Em carta a Sá-Carneiro, datada de Julho, declara ter atingido o período completo da sua maturidade 

literária. 
Rompimento com os poetas de A Águia. 
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1915 Vive algum tempo na Leitaria Alentejana, devido à partida da tia Anica para a Suíça.Sai, em Abril, o 

primeiro número do Orpheu. 

Sai, em Julho, o segundo número do Orpheu. Mário de Sá-Carneiro parte para Paris. 

Período de intensa produção literária de Fernando Pessoa e dos heterónimos. 
Data possível da morte de Alberto Caeiro. 

1916 Em Abril, suicida-se, em Paris no Hotel de Nice, Mário de Sá-Carneiro. 
Almada Negreiros publica o “Manifesto Anti-Dantas”. 
Em Setembro, anuncia-se a saída do terceiro número do Orpheu, que não chega a aparecer. Colabora 

em revistas como Centauro e Exílio. 

1917 Sai o primeiro e único número de Portugal Futurista, revista publicada por Almada Negreiros e Santa-

Rita Pintor, onde Álvaro de Campos colabora com a inserção de “Ultimatum”. 
Reside na Rua Bernardim Ribeiro n.º 11, 1.º Andar. 

1918 Morrem Santa-Rita Pintor e Amadeo de Sousa Cardoso. 

Pessoa publica os seus poemas ingleses “Antinous” e “35 Sonnets”. 

1919 Apesar de o ter dado como morto, escreve nesta data, uma série de poemas (“Poemas Inconjuntos”) em 

nome de Alberto Caeiro. 
Ricardo Reis exila-se no Brasil. 
Morre, em Pretória, o comandante João Miguel Rosa, padrasto do poeta. 

1920 Escreve a primeira carta de amor e inicia-se o namoro com Ophélia Queirós. 
Muda-se para a Rua Coelho da Rocha, onde vai habitar com a mãe e os irmãos. 

1921 Publica os seus “English Poems” (I, II e II) por uma casa de edições criada pelo próprio (Olisipo). 

1922 Colabora com assiduidade na revista Contemporânea. 

1924 Início do surrealismo em França. 
Sai em Outubro o primeiro número da revista Athena, que Fernando Pessoa dirige com o pintor Ruy 

Vaz. 

1925 Morte da mãe do poeta. A Athena cessa a sua publicação. 

1926 Pessoa dirige com o cunhado, coronel Caetano Dias, a Revista de Comércio de Contabilidade, cujo 

primeiro número sai em Janeiro desse ano, e na qual publica artigos sobre temas sócio-económicos. 

1927 Publica-se, em Coimbra, o primeiro número da «folha de arte e crítica» – Presença. 

1929 Recomeça o namoro com Ophélia Queirós. 
Empreende com António Botto, a publicação de uma Antologia de Poetas Portugueses Modernos. 

1930 Entra em correspondência com o do mago inglês Aleister Crowley e recebe a sua visita em Setembro. 

O mago desaparece nesse mês, misteriosamente, na Boca do Inferno, em Cascais, desaparecimento no 

qual Fernando Pessoa participa. 
Período fecundo de criação poética heterónima e ortónima. 
Prossegue a sua colaboração com a Presença. 

1931 Publica na Presença com a tradução do “Hino a Pã”, de Aleister Crowley. 

1932 Candidata-se, sem sucesso, a um lugar de conservador de um museu bibliográfico, em Cascais. 
Colabora com a Presença, onde publica Iniciação bem como fragmentos do Livro do Desassossego. 

1933 Atravessa uma grave crise de neurastenia. 
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1934 Aparece, em Dezembro, a Mensagem. 

É-lhe atribuída, nesse mesmo mês, pela publicação da obra, a segunda categoria do prémio Antero de 

Quental, do Secretariado de Propaganda Nacional. 

1935 É internado, em 28 de Novembro, com uma cólica hepática, no Hospital de S. Luís, em Lisboa, onde 

morre a 30 de Novembro. 




